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Irán világelső lesz az almaexportban?
Az iráni almaexport fél év alatt, 2020 augusztusától 2021 márciusáig elérte a 743 000 tonnát. A
kivitel 2021 márciusában pedig kivételesen magas volt, egyetlen hónap alatt 157 000 tonna almát
adtak el.
Kína, Lengyelország és Olaszország minden szezonban több mint 1 millió tonna friss almát exportál.
Két évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy az almaexport tekintetében az öt világelső ország verhetetlen
helyzetben van. Lengyelország, Olaszország, Kína, az Egyesült Államok és Chile legalább 300 000
tonnás különbséggel vezetett a többi almaexportőr előtt. Irán viszont 2019 végén alig volt az első
tízben.

Az iráni almát elsősorban Irakban, Oroszországban és Afganisztánban értékesítik. Ezek az országok
Irán almaexportjának 73 százalékát teszik ki.
-Az Iránból származó almaexport minden évben majdnem megduplázódik, ha az elmúlt öt szezont
nézzük. Ezek a legmagasabb exportnövekedési arányok a 15 legnagyobb globális almaexportőr
között. Irán jelenleg aktívan kiszorítja a többi beszállítót erről a piacról, mivel képes nagyon
versenyképes áron exportálni a termékeit - magyarázza Andriy Yarmak, az ENSZ Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezete (FAO) befektetési központjának közgazdásza.
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Érdekes, hogy kevesebb mint 20 évvel ezelőtt Franciaország volt a világ vezető almaexportőre, 700
ezer tonna almát értékesített a külföldi piacokon.
Akkoriban Olaszország és Kína mintegy 100 ezer tonnával, az USA 250 ezer tonnával kevesebbet,
mint Franciaország, Irán pedig alig volt a 15 legnagyobb globális exportőr között, mintegy 150 ezer
tonnát szállítva a külföldi piacokra - kevesebbet, mint 2021 márciusában, egyetlen hónap alatt!
Irán számára azonban nem feltétlenül egyszerű a helyzet a világ almapiacán. Az alacsony
árszegmensre összpontosítanak, gyorsan növelik a termelést és az exportvolumeneket, viszont
szembe kell nézniük a logisztikai költségek folyamatos emelkedésével.
A legnagyobb almaexportőrök is felfigyeltek a feltörekvő Iránra, úgy vélik a közeljövőben
számolni kell vele az alma világpiacán.
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