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Ημερομηνία 

Διεθνές Συμβούλιο 
για το ¿ήω&Ααδο 

ΣΤΟΠ στα 
σπορέλαια 
ήροτεινει 

/η Ελλάδα 

11\ αί ΗΡΧΙΖΕΙΙ avQio (Πέμπτη) στη 
Μαδρίτη το έκτακτο Διεθνές Συμ
βούλιο για to ελαιόλαδο με συμμε-
τοχηνε^προσώπων από 33 χώρες, 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 
Οι εθνικές θέσεις που θα υποστη
ριχθούν στο Συμβούλιο συνοψίζο
νται στα εξής: 

* Το συμβούλιο πρέπει να χρημα
τοδοτήσει μια διαφημιστική εκ
στρατεία σε διεθνές επίπεδο, η 
οποία θ' αποβλέπει στην αύξηση 
της κατανάλωσης του ελαιολάδου 
δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ότι 
πρόκειται για την υγιεινότερη λι
παρή ουσία. 

* Το ισχύον σύστημα εισαγωγής 
σπορέλαιων στις χώρες μέλη του 
Συμβουλίου δεν θα ήταν σκόπιμο 
να βελτιωθεί, δεδομένου ότι θα 
έθιγε την παραγωγή και κατανά
λωση του ελαιολάδου. 

Το Συμβούλιο αν και ήταν να 
συνέλθει τον Νοέμβριο, συνέρχε
ται 5 μήνες νωρίτερα (εκτάκτως) 
επειδή το ζήτησαν οι περισσότερες 
χώρες - παραγωγοί. Το αίτημα 
έγινε δεκτό και από τις καταναλώ-
τριες χώρες που συμμετέχουν σαν 
μέλη και οι οποίες προβληματίζο
νται για την ύπαρξη τεραστίων 
ποσοτήτων πλεονασμάτων ελαιο
λάδου... Τα αποθέματα υπολογί
ζονται ότι μέχρι το τέλος του 1984 
θα περιοριστούν στους 520 χιλιά
δες τόνους έναντι των 830 του 
1983. 

Η μείωση των φετινών αποθε-
ματων είναι συνέπεια και της 
μειωμένης παραγωγής σε διεθνές 
επίπεδο. Πέρυσι παρήχθησαν 
1.823.000 τόνοι, ενώ φέτος αναμέ
νεται να μην ξεπεράσει η παραγω
γή τους 1.386.000. Η ζήτηση θα 
σημειώσει ελαφρά άνοδο 
(1.650.000 τόνοι). 

Οι χώρες-παραγωγρί Ελλάδα, 
Ιταλία, Γαλλία, Τυνήσια, Αλγε
ρία, Μαρόκο, Αργεντινή και άλ
λες, θα επιδιώξουν κατά τη 
διάο/εΐα του Συμβουλ ί̂<ϊυ να λη
φθούν αποφάσεις, οίοποίες: 

1 % * 

* θαχυνοούν την αποτροπή του 
αθέμιιρυ ανταγωνισμού στο εμπό
ριο, Ica θα εξασφαλίζουν την 
ομαλή ροή από την παραγωγή 
στην κατανάλωση. 

• θ α διευκολύνουν την εφαρμο
γή μέτρων που θα εξισορροπούν 
την παραγωγή με την κατανάλω
ση. 

Οι προηγούμενες συμφωνίες για 
το ελαιόλαδο υπογράφθηκαν το 
1959, το 1963 και το 1979. 

Διονύσης Σταμπόγλης 
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