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Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα εθδήισζε πξαγκαηνπνίεζε ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ η.έ. ε GEFA 

(German Export Association for Food and Agriculture), νκνζπνλδηαθόο θνξέαο κε 

θύξηα αξκνδηόηεηα ηελ πξνώζεζε ησλ εμαγσγώλ γ/αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ. 

Καηά ηελ ελ ιόγσ εθδήισζε, εμεηάζηεθαλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθό 

ηνκέα, ελώ ηηο ζρεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη ηηο εμαγσγηθέο πξνηεξαηόηεηεο ησλ ρσξώλ 

ηνπο παξνπζίαζαλ νη αθόινπζνη Αγξνηηθώλ Υπνζέζεσλ ζηηο εδώ Πξεζβείεο 

Οιιαλδίαο θαη Βξαδηιίαο, θθ. J. Vera θαη E. Sampaio Marques. 

ηελ εηζαγσγηθή ηνπ νκηιία, ν εθπξόζσπνο ηύπνπ ηεο GEFA θαη ππεύζπλνο γηα ηηο 

επξσπατθέο αγνξέο ηξνθίκσλ, θ. H. Kretchmer, επεζήκαλε όηη ε Γεξκαλία 

θαηαηάζζεηαη παγθνζκίσο ηόζν κεηαμύ ησλ 4 κεγαιύηεξσλ εμαγσγέσλ όζν θαη 

κεηαμύ ησλ 4 κεγαιύηεξσλ εηζαγσγέσλ αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ. Ωο απόξξνηα 

ηνπ γεγνλόηνο απηνύ, ην ζρεηηθό εκπνξηθό ηεο ηζνδύγην είλαη δηαρξνληθά 

ηζνξξνπεκέλν (ειάρηζηα ειιεηκκαηηθό). εκεηώλεηαη όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα 

παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε άλνδν νη γ/εμαγσγέο αγξνδηαηξνθηθώλ πξντόλησλ πξνο 

αλαπηπζζόκελεο (+8,5% ζε εηήζηα βάζε ην 2021) θαη ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο 

(+14,1% ην 2021).  

 
Ο θ. Kretchmer ππνγξάκκηζε ηηο πξνθιήζεηο, πνπ ζέηεη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ γ/εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ αλάγθε ελόο 



θιηκαηηθά νπδέηεξνπ επηρεηξεκαηηθνύ πεξηβάιινληνο. Ωο ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα αλέθεξε ηηο γ/εηαηξείεο ζνθνιάηαο, πνπ έρνπλ επηηύρεη έλα πνζνζηό 

βηώζηκεο παξαγσγήο ηεο ηάμεο ηνπ 80%. Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζώο ε Γεξκαλία είλαη ν ηέηαξηνο κεγαιύηεξνο εηζαγσγέαο 

θόθθσλ θαθάν ζηνλ θόζκν (θαη ν δεύηεξνο ζηελ Επξώπε), αιιά θαη ν κεγαιύηεξνο 

παξαγσγόο ζνθνιάηαο ζηελ Επξώπε, δηαζέηνληαο κηα ηζρπξόηαηε βηνκεραλία ζηνλ 

θιάδν ηεο άιεζεο / επεμεξγαζίαο θόθθσλ θαθάν. 

Ο θ. Vera ηόληζε όηη ε Γεξκαλία είλαη ν πην ζεκαληηθόο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο 

Οιιαλδίαο ζε ό,ηη αθνξά ηα αγξνηηθά πξντόληα. Όπσο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά, 

πεξίπνπ 1 ζηηο 2 ληνκάηεο, πνπ θαηαλαιώλνληαη ζηε Γεξκαλία, είλαη νιιαλδηθήο 

πξνέιεπζεο. Η πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ 

βηώζηκεο αλάπηπμεο (βηώζηκε αγξνθαιιηέξγεηα, πγηή εδάθε, εμνηθνλόκεζε πδάηηλσλ 

πόξσλ) βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ εθαξκνδόκελσλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζηελ 

νιιαλδηθή γεσξγία. Ο καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο ησλ πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ απηώλ 

ζπλίζηαηαη ζηελ επίηεπμε ηεο ιεγόκελεο «θπθιηθήο αγξνθαιιηέξγεηαο»: ιηγόηεξα 

απόβιεηα, κεηαηξνπή απνβιήησλ ζε πξώηεο ύιεο κηαο άιιεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

ιηγόηεξα ιηπάζκαηα θαη παξαζηηνθηόλα, παξαζθεπή δσνηξνθώλ από δηθά καο 

(δηαηξνθηθά) απόβιεηα  θνθ. Ο θ. Vera αλαθέξζεθε, επίζεο, ζην δπζκελέο δηεζλέο 

πεξηβάιινλ, ζηηο απμεκέλεο ηηκέο πξώησλ πιώλ θαη ηελ αλεπάξθεηα αξθεηώλ εμ 

απηώλ (π.ρ. θσζθνξηθώλ αιάησλ θαη θσζθόξνπ), ζηε δηαηάξαμε ησλ εθνδηαζηηθώλ 

αιπζίδσλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζεκαζίαο ηεο «γεσνηθνλνκίαο» 

ζην πιαίζην ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ, κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ σο πνιηηηθνύ εξγαιείνπ, όπσο ζπλέβε κεηά ηε ξσζηθή 

θαηάιεςε ηεο Κξηκαίαο θαη ηηο θπξώζεηο πνπ επέβαιε πξώηα ε ΕΕ ζηε Ρσζία θαη 

κεηά ε Ρσζία ζηελ ΕΕ θαη όπσο ζπκβαίλεη ηώξα κε ηνλ πόιεκν ζηελ Οπθξαλία. 

ε ό,ηη αθνξά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ γηα ην κέιινλ, ν θ. Vera εθηηκά όηη ε αγξνηηθή 

παξαγσγή ζηελ Οιιαλδία ζα ραξαθηεξίδεηαη από κεγαιύηεξε επνρηθόηεηα, ελώ 

ηαπηόρξνλα ηα δηάθνξα θόζηε ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη, κε απνηέιεζκα ην 

νηθηαθό «θαιάζη ηξνθίκσλ» λα αθξηβύλεη έηη πεξαηηέξσ. Η Ο/Κπβέξεζε ζα ζπλερίδεη 

λα ζηεξίδεη ηελ θιηκαηηθή / ελεξγεηαθή κεηάβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, 

αιιά θαη νη ηειεπηαίεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηνύλ ηηο επθαηξίεο, πνπ ε ηξέρνπζα 

ζπγθπξία πξνζθέξεη. Επί παξαδείγκαηη, απηήλ ηε ζηηγκή ην θόζηνο παξαγσγήο 

βηνινγηθνύ γάιαθηνο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην θόζηνο παξαγσγήο ζπκβαηηθνύ 

γάιαθηνο, νπόηε παξνπζηάδεηαη ζηνπο θηελνηξόθνπο θαη ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ε 

επθαηξία λα κεηαπεδήζνπλ ζε κηα πην θηιηθή γηα ην πεξηβάιινλ βηνινγηθή παξαγσγή. 

Μηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ζπλεηζέθεξε κε ηε δηθή ηνπ παξνπζίαζε ν θ. Sampaio 

Marques ζε ζρέζε κε ηε Βξαδηιία, ηεο νπνίαο ε ζπλνιηθή παξαγσγηθόηεηα ησλ 

ζπληειεζηώλ παξαγσγήο (TFP) αλαπηύρζεθε ηελ ηειεπηαία 20εηία ζηνλ ηνκέα ηεο 

γεσξγίαο κε ξπζκό ηεο ηάμεο ηνπ 3%, όηαλ αληηζηνίρσο ε Γεξκαλία αλαπηύρζεθε κε 

ξπζκό 1% θαη ε Κίλα κε 2%.  



 
Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε γεσξγία / θηελνηξνθία ζπκβάιιεη ζην 7% ηνπ β/ΑΕΠ 

(έλαληη κόλν 1% πεξίπνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο), κε ην ελ ιόγσ πνζνζηό 

ζηαδηαθά λα απμάλεηαη, ελώ, αληηζέησο, ζηηο πεξηζζόηεξεο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ε 

αληίζηνηρε ζπκβνιή ηεο γεσξγίαο κεηώλεηαη. Έηζη, νη β/εμαγσγέο αγξνδηαηξνθηθώλ 

πξντόλησλ απμήζεθαλ από πεξίπνπ 20 δηο δνιάξηα ην 2000 ζηα 120 δηο δνιάξηα ην 

2021. Ελώ παιαηόηεξα ε Βξαδηιία ήηαλ πξσηίζησο εμαγσγέαο εμσηηθώλ θξνύησλ, 

πιένλ έρεη δηεπξύλεη ην εμαγσγηθό ηεο ραξηνθπιάθην θαη θπξηαξρεί ζην δηεζλέο 

εκπόξην ζε κηα ζεηξά πξντόλησλ: ζόγηα, πξντόληα ζόγηαο, θαιακπόθη, βακβάθη, 

δάραξε, θαθέο, ρπκόο πνξηνθάιη, θξέαο, μπινπνιηόο θαη αηζαλόιε. Βαζηθό κνριό ηεο 

εμαγσγηθήο απηήο δπλακηθήο ηεο Βξαδηιίαο απνηέιεζε ε δήηεζε από ηελ Κίλα, πνπ 

από ην 2000 άξρηζε λα απμάλεηαη ζεκαληηθά.  

ύκθσλα κε ηνλ θ. Sampaio Marques, ε επηηπρία ηεο Βξαδηιίαο νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ επέλδπζε ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ επειημία ηόζν ηνπ θιάδνπ όζν θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ, πνπ πξνζαξκόδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο δηεζλνύο 

αγνξάο. Χαξαθηεξηζηηθά, ράξε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε επίηεπμε 

2 ή θαη 3 (δηαθνξεηηθώλ) ζπγθνκηδώλ εληόο ηνπ ηδίνπ έηνπο ρσξίο άξδεπζε. Από ην 

1995 εθαξκόδεηαη θαη εμειίζζεηαη ε δηπιή δηαδνρηθή θαιιηέξγεηα ζόγηαο θαη 

αξαβνζίηνπ, ελώ από ην 2005 εθαξκόδεηαη ε δηπιή θαιιηέξγεηα ζόγηαο θαη δσηθνύ 

θεθαιαίνπ, θαζώο θαη ε ηξηπιή δηαδνρηθή θαιιηέξγεηα ζόγηαο, αξαβνζίηνπ θαη 

δσηθνύ θεθαιαίνπ. Οη κέζνδνη απηνί έρνπλ ζηεθζεί από ηδηαίηεξε επηηπρία θαη έρνπλ 

νδεγήζεη ζε ππεξεληαηηθή ρξήζε ηεο γεο,  δηαθνξνπνίεζε, βειηίσζε ηνπ εδάθνπο, 

δέζκεπζε άλζξαθα (carbon fixation), αληνρή / δηάξθεηα θαη πςειέο απνδόζεηο. 

Αλαθεξόκελνο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, ν θ. Sampaio Marques εμέθξαζε ηε ιύπε 

ηνπ, δηόηη «ο WTO δεν κάνει πλέον λόγο για ελεύθεπο εμπόπιο» θαη, ηαπηόρξνλα, «οι 

λάθορ πολιηικέρ, όπωρ πεπιοπιζμοί εξαγωγών και επιδοηήζειρ εξαγωγών, 

επανεμθανίζονηαι». ύκθσλα κε ηνλ θ. Sampaio Marques, νη δηεζλείο αγνξέο πξέπεη 

λα είλαη αλνηρηέο θαη νη πην επάισηνη θαηαλαισηέο λα ζηεξίδνληαη. ε ό,ηη αθνξά ηηο 

ηάζεηο ηεο β/αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, εθηηκάηαη όηη ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη 

ε παξαγσγή, ελώ παξαηεξείηαη ηάζε κεηαηξνπήο βνζθνηόπσλ ζε εθηάζεηο 

θαιιηέξγεηαο ζηηεξώλ. Πξόθιεζε απνηεινύλ γηα ηε ρώξα νη απαηηνύκελεο ηεξάζηηεο 

επελδύζεηο ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ κεηαθνξώλ, θξίζηκσλ 



ζπληζησζώλ ιόγσ ηεο ηεξάζηηαο έθηαζεο ηεο ρώξαο. Ιδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν θ. 

Sampaio Marques ζηε κεηαβνιή ησλ θαηαλαισηηθώλ ηάζεσλ ζηε Βξαδηιία, κε ηε 

δήηεζε λα απμάλεηαη γηα ηα ιεγόκελα δηαθνξνπνηεκέλα πξντόληα (βηνινγηθά, δσηθήο 

παξαγσγήο ρσξίο θισβνύο, ειεύζεξεο βνζθήο, ηρλειαηήζηκα θνθ), πξνζθέξνληαο 

εμαγσγηθέο επθαηξίεο ζε ρώξεο όπσο ε Γεξκαλία, πνπ δηαζέηνπλ πξνεγκέλε ζρεηηθή 

παξαγσγή θαη βηνκεραλία. 

 

 

 


