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Ποια χώρα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας
ελαιολάδου
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Και δεν είναι η Ελλάδα.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ εξήγαγαν πάνω από 1,6 εκατ. τόνους ελαιολάδου το 2018,
αξίας 5,7 δισ. Ευρώ το 2018, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η
Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
Σύμφωνα με τη Eurostat, σχεδόν τα δύο τρίτα των εξαγωγών αυτών έγιναν προς
άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ (63% ή 1,0 εκατ. τόνοι). Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση
κατά 15% της αξίας των συνολικών εξαγωγών των κρατών μελών της ΕΕ σε
σύγκριση με το 2013.
Παρομοίως το 2018, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ εισήγαγαν 1,2 εκατ. τόνους ελιές
αξίας 3,9 δισ. Ευρώ. Η πλειονότητα αυτών των εισαγωγών προέρχεται από άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ (85% ή 1,0 εκατομμύρια τόνοι). Η αξία των εισαγωγών
ελαιολάδου στα Κράτη Μέλη της ΕΕ αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το 2013.
Η Ισπανία εξήγαγε 301 400 τόνους ελαιολάδου σε κράτη εκτός ΕΕ το 2018 (52%
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ακολουθούμενη από την Ιταλία (191 000 τόνοι, 33%), την Πορτογαλία (56 000
τόνους, 10%) και την Ελλάδα (20 600 τόνους, 4%) . Αυτές οι τέσσερις χώρες
αντιπροσώπευαν το 99% όλων των εξωευρωπαϊκών εξαγωγών ελαιολάδου το 2018.
Τέλος, η Eurostat καταγράφει ότι πάνω από το ένα τρίτο των εξαγωγών
ελαιολάδου της ΕΕ έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες (203.000 τόνοι ή 35%

εξαγωγές ελαιολάδου εκτός ΕΕ), ακολουθούμενη από τη Βραζιλία (65.000 τόνους,
11%), την Ιαπωνία (52.000 τόνους ή 9%), την Κίνα 9 (35 000 τόνοι, ή 6%), τον
Καναδά (31 000 τόνους, ή 5%) και την Αυστραλία (29 000 τόνοι, ή περίπου 5%).
Σημειώνεται ότι η Κύπρος εξήγαγε 34,8 τόνους το 2018, μετά από 87,1 το 2017,
102,6 το 2016 159,0 το 2015, 28,9 το 2014 και 67,2 το 2013.

Πηγή: KYΠΕ
Αναδημοσίευση από: EconomyToday

