Β. Αποστόλου: Κατά 22,8% αυξήθηκαν οι εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών το 2016

Στοιχεία για την πορεία και τις θετικές επιδόσεις των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων
παρουσίασε χτες στις 27/4/2017 από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, στην ομιλία του στα εγκαίνια της Έκθεσης FRESKON
2017 στη ΔΕΘ.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός, οι εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών το 2016
αυξήθηκαν κατά 22,8% κατά όγκο σε σχέση με το 2015 και η αξία τους αυξήθηκε κατά
11,1%, φτάνοντας στα 1,9 δις, κάνοντας λόγο για εντυπωσιακά στοιχεία που
καταδεικνύουν τη δυναμική του ελληνικού αγροτικού τομέα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης:

«Θα ήθελα καταρχήν να σας καλωσορίσω όλους σας. Να καλωσορίσω τους παραγωγούς
και επιχειρηματίες εκθέτες, καθώς και τους επισκέπτες που είναι εδώ σήμερα.

Να καλωσορίσω επίσης ξεχωριστά και θερμά τους ξένους φίλους μας, επιχειρηματίες,
επισκέπτες και οργανωμένες αποστολές από τις 28 και πλέον χώρες που συμμετέχουν
στην έκθεση τούτη.

Να δώσω επίσης εξαρχής συγχαρητήρια στους διοργανωτές της Έκθεσης και φυσικά στους
συμμετέχοντες εκθέτες, όχι μόνο για την οικονομική σημασία που πάντα παρουσιάζει μια
έκθεση του αγροδιατροφικού τομέα αλλά και για την συμβολική της αξία, αφού έχετε
καταφέρει και φέτος, τρίτη διαδοχική χρονιά, να δώσετε μια φρέσκια πνοή και να
υπενθυμίσετε σε όλους ότι η παραγωγική Ελλάδα και ο επιχειρηματικός της κόσμος, με
εκπρόσωπους εσάς εδώ σήμερα, αντιστέκεται, δουλεύει και αισιοδοξεί.

Επιβεβαιώνετε ότι η ελληνική ύπαιθρος αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της, και παρά τα
προβλήματα και τις δυσκολίες που ζούμε αυτά τα χρόνια, είναι αποφασισμένη όχι μόνο να
μην το βάλει κάτω αλλά και να πετάξει το γάντι της πρόκλησης στην σύγχρονη αγορά, στις
διατροφικές ανάγκες, αξίες και αξιώσεις του σύγχρονου κόσμου.
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Το γεγονός ότι από την Αργεντινή μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά και
την Ιαπωνία, το σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευρώπης καθώς και από τον Αραβικό
κόσμο, συμμετέχουν εδώ εκπρόσωποι, γίνεται φανερό ότι ο διεθνής εμπορικός κόσμος, η
διεθνής αγορά, γνωρίζει την αξία των ελληνικών φρούτων και λαχανικών, συμμετέχει και
δείχνει έμπρακτα αυξημένο ενδιαφέρον.

Πέραν τούτου οι ίδιοι οι αριθμοί καταδεικνύουν ότι με τις προσπάθειες όλων μας, οι
εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών τα δυο τελευταία χρόνια εκτινάχθηκαν
πραγματικά στα ύψη.

Οι εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών, το 2016 αυξήθηκαν κατά 22,8% κατ’ όγκο
σε σχέση με το 2015 και η αξία αυξήθηκε κατά 11,1%, φτάνοντας στα 1,9 δισ. Ακόμα και
για εμάς που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τη δυναμική του ελληνικού αγροτικού τομέα, τα
στοιχεία είναι εντυπωσιακά.

Παρά το Ρωσικό εμπάργκο, οι εξαγωγές των νωπών φρούτων και λαχανικών κατά την
εμπορική περίοδο 2015/2016 παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση της αξίας και του όγκου
τους, σημειώνοντας ρεκόρ δεκαετίας.

Οι εξαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών στο τέλος του 2016 ξεπέρασαν τους 1,5 – 1,6
εκατ. τόνους!

Η Ελλάδα που μοχθεί, που βελτιώνει το προϊόν της, που εξειδικεύεται, που καινοτομεί, που
εκσυγχρονίζει την παραγωγή, τις εγκαταστάσεις, το εμπόριό της, ανταμείβεται και
επιτυγχάνει.

Θα φέρω ως παράδειγμα ένα φρούτο, το ακτινίδιο, για το οποίο γίνεται ένα συνέδριο αύριο
που πολύ θα ήθελα να παρακολουθήσω. Συμβάλει σημαντικά στην αγροτική οικονομία της
χώρας μας. Το έτος 2013, η Ελλάδα κατείχε την 5η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή
ακτινιδίου και το 2015 την 2η θέση στην Ευρώπη μετά την Ιταλία.

Οι κραυγές περί καταστροφής του αγροτικού τομέα είναι τουλάχιστον άτοπες και εκ του
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πονηρού. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτό το μίζερο παιχνίδι. Οι Έλληνες αγρότες έχουν
πολλά προβλήματα και δική μας δουλειά είναι να τα αντιμετωπίσουμε.

Να αυξήσουμε την πίτα, να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, να φέρουμε την ανάπτυξη
στον αγροτικό τομέα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που υλοποιούμε από
την πρώτη μέρα που ήρθαμε στην κυβέρνηση και που έχει ήδη αποτελέσματα».

Θέλω, με βάση και τα παραπάνω, να επισημάνω ότι στη χώρα μας, το στοίχημα της
ανάταξης της οικονομίας και της ανάπτυξης δεν μπορεί να κερδηθεί αν δεν κερδηθεί στην
ύπαιθρο. Ο σφυγμός της ανάκαμψης χτυπάει στον πρωτογενή τομέα ο οποίος
αναδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας στο να βγούμε από την ασφυκτική οικονομική και
δημοσιονομική κατάσταση που ζούμε.

Η ελληνική γη κρατάει σταθερές οικονομικές αξίες και η παραγωγική ύπαιθρος μπορεί να
αξιοποιηθεί πολλαπλά και να σηκώσει μεγάλο βάρος της οικονομικής ανάκαμψης στην
υπόθεση αυτή.

Την πραγματικότητα αυτή τη συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο, το πολιτικό
προσωπικό της χώρας, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι επενδυτές και κυρίως οι ίδιοι οι
παραγωγοί.

Στην κυβέρνηση αναγνωρίσαμε από την πρώτη στιγμή τη σπουδαιότητα του
αγροδοατροφικού τομέα και σήμερα υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για
την ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας και την αναζωογόνηση της Υπαίθρου όπου
παραγωγοί, επιχειρηματίες, γεωτέχνες, μπορούν να ανοίγουν δρόμους.

Καταφέραμε δηλαδή ο αγροτικός τομέας να μπει ψηλά στην οικονομική και πολιτική
ατζέντα και να γίνει συνείδηση ότι χωρίς αυτόν στην Ελλάδα δεν πάμε πουθενά.

Η έκθεση αυτή, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία γιατί ξεκίνησε μέσα στη κρίση και συνεχίζει
με τις καλύτερες προοπτικές. Δεν ήταν ένας διάττοντας αστέρας αλλά, με τη συστηματική
και επίμονη δουλειά παραγωγών, επιχειρηματιών και φορέων, καθιερώθηκε ήδη ως ένας
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ιδιαίτερα πετυχημένος θεσμός στην διεθνή αγορά και στον εμπορικό κόσμο.

Με την παρουσία μας εδώ σήμερα θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ιδιαίτερα τώρα στα
δύσκολα θα σταθούμε κοντά σας, θα στηρίξουμε τις προσπάθειές σας, ώστε αυτά τα
πολύτιμα προϊόντα που έχετε στα χέρια σας, να γίνουν εφαλτήριο και μοντέλο για την
οικονομική ανάκαμψη.

Εύχομαι λοιπόν σε όλους, διοργανωτές, εκθέτες παραγωγούς, επιχειρηματίες και
επισκέπτες, να περάσετε καλά και όλοι μαζί, ο καθένας στον τομέα του, να
προσπαθήσουμε να δρομολογήσουμε, να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε εκείνα που θα
μας επιτρέψουν στο μέλλον να αντικρίζουμε την καθημερινή ζωή με αισιοδοξία, να γίνει η
έκθεση αυτή θεσμικό εργαλείο για την οικονομία και την ευημερία της χώρας μας».

Πηγή: www.agro365.gr
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