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Ενημερωτικό Σημείωμα
για το ισπανικό εμπόριο ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, για το 2018/19
Το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων δημοσίευσε πρόσφατα το δελτίο
αγοράς ελαιολάδου που αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα συγκομιδής 2018/19 (Σεπτέμβριος),
του οποίου η παραγωγή αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο της συνολικής παραγωγής που
παρήχθη την περασμένη σεζόν. Η δημοσίευση πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση λόγω της
αργής ωρίμανσης και των βροχοπτώσεων των τελευταίων εβδομάδων, που κατέστησαν τη
συγκομιδή δύσκολη. Ωστόσο, οι πόροι της αγοράς υπερβαίνουν τα προηγούμενα χρόνια, με
μεγαλύτερο αρχικό απόθεμα και μεγαλύτερες ποσότητες, τόσο σε ελαιοτριβεία όσο και σε
μηχανήματα συσκευασίας.
Οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε 117.300 τόνους, μέγεθος ρεκόρ για τον πρώτο μήνα της
σεζόν. Όσον αφορά την κατάσταση της αγοράς, οι τιμές ελαιολάδου αυξήθηκαν ελαφρώς τις
τελευταίες εβδομάδες, σε ένα πλαίσιο εκτεταμένων αυξήσεων στις διεθνείς αγορές. Οι τιμές
της κατηγορίας «εξαιρετικά παρθένου» τοποθετούνται υψηλότερα στην Ιταλία, την Ελλάδα και
την Τυνησία, συγκριτικά με εκείνες που επικρατούν στην Ισπανία.
Στην περίπτωση της επιτραπέζιας ελιάς, κατά το δεύτερο μήνα της σεζόν 2018/19
(Oκτώβριο) διατηρείται η γενικευμένη καθυστέρηση στη συλλογή όλων των ποικιλιών και η
βελτίωση των εξαγωγών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.
Ο όγκος εξαγωγών ελαιολάδου, με 876.825 τόνους, είναι χαμηλότερος από τις προηγούμενες
περιόδους, παρά την αύξηση που παρατηρήθηκε τους τελευταίους μήνες ενώ ο κύκλος
εργασιών υπερβαίνει τα 3 δις ευρώ και παραμένει πάνω από το μέσο όρο. Η μείωση των
εξαγωγών ήταν μεγαλύτερη για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, με την Ιταλία να παραμένει πρώτη
παρά τη μείωση κατά 26% που σημείωσε, λόγω της ανάκαμψης της παραγωγής της. Οι
εισαγωγές έχουν ξεπεράσει τις προηγούμενες σεζόν, με υψηλότερες καταχωρήσεις από
τρίτες χώρες.
Στην περίπτωση του πυρηνελαίου, με 108.001 τόνους και 281 εκ. ευρώ, έχει επιτευχθεί νέο
ρεκόρ εξαγωγών, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Οι κοινοτικές εξαγωγές ήταν μέγιστες, με
ελαφρές μειώσεις στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Οι εισαγωγές έφθασαν επίσης σε
μέγιστα επίπεδα, λόγω της παραγωγικής αύξησης των κύριων εισαγωγών προέλευσης αυτή
τη σεζόν.
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Σχετικά με την αγορά του ελαιόλαδου
Η παραγωγή ελαιόλαδου κατά τον πρώτο μήνα της σεζόν ανήλθε σε 7.100 τόνους. Το
ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μείωση κατά 75% σε σχέση με την περασμένη σεζόν και κατά
69% χαμηλότερη από τη μέση τιμή των τελευταίων τεσσάρων. Η αλεσμένη ελιά ήταν 59.581
τόνοι, με μέση απόδοση 11.59%, περισσότερο από 3 πόντους κάτω από την αντίστοιχη της
περασμένης σεζόν στις ίδιες ημερομηνίες.
Οι εισαγωγές, με προσωρινά στοιχεία για τον μήνα Οκτώβριο, υπολογίζονται σε 11.000
τόνους. Οι εξαγωγές, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπολογίζονται σε 85.000 τόνους,
σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν και 24% σε σχέση με το μέσο
όρο των τελευταίων τεσσάρων.
Η εσωτερική αγορά έφθασε τους 32.300 τόνους, ποσό που είναι 13% υψηλότερο από την
περασμένη σεζόν και μειωμένo κατά 4% σε σύγκριση με το μέσο όρο των προηγούμενων
τεσσάρων εποχών.
Το συνολικό εμπόριο ανήλθε σε 117.300 τόνους, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 8% σε σχέση
με την προηγούμενη σεζόν και 15% σε σύγκριση με το μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων.
Ο συνολικός όγκος των αποθεμάτων είναι 275.500 τόνοι, ο οποίος αυξάνεται κατά 6% σε
σύγκριση με το μέσο όρο. Οι 132.500 τόνοι που αποθηκεύονται στα ελαιοτριβεία,
αντιπροσωπεύουν αύξηση κατά 1%, σε σχέση με το μέσο όρο των τεσσάρων προηγουμένων
ετών. Στο Ίδρυμα Κοινοτικής Ελαιοκαλλιεργικής Κληρονομιάς αποθηκεύονται 6.000 τόνοι,
ενώ στις μηχανές συσκευασίας, τα διυλιστήρια και τους χειριστές, βρίσκονται 137.000 τόνοι.
Σχετικά με την επιτραπέζια ελιά
Η σεζόν 2018/19 για τις επιτραπέζιες ελιές ξεκίνησε με αποθέματα 391.900 τόνων την 1η
Σεπτεμβρίου, κατά 7% υψηλότερα συγκριτικά με την προηγούμενη σεζόν. Η παραγωγή κατά
τη διάρκεια των δύο μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου ήταν 305.050 τόνοι,
αντιπροσωπεύοντας μείωση 34% σε σχέση με την περασμένη σεζόν.
Συνολικά υπήρξαν 87,140 τόνοι, εκ των οποίων 62,160 τόνοι χρησιμοποιήθηκαν για
εξαγωγές και 24,980 τόνοι χρησιμοποιήθηκαν για την εσωτερική αγορά. Το κοινό μάρκετινγκ
αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Τα αποθέματα της 31ης Οκτωβρίου
υπολογίζονται σε 628.040 τόνους, γεγονός που οδηγεί σε μείωση κατά 18% σε σχέση με την
περασμένη σεζόν.
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