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Ειδήσεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 

Ζημιές στην αγροτική παραγωγή της ΒκΕ – Δυνατότητες για  Έλληνες εξαγωγείς 

Σύμφωνα  με  δηλώσεις  του  Προέδρου  του  Συνδέσμου  Βιολογικών  Προϊόντων  της
Ομοσπονδίας  ΒκΕ,  κ.  Sejad Herceg,  η  παραγωγή αγροτικών προϊόντων τροφίμων,
υπέστη  σημαντική  καταστροφή  εξαιτίας  της  μεγαλύτερης  ξηρασίας  των  τελευταίων
δεκαετιών  που  έπληξε  τη  χώρα  το  τρέχον  έτος.  Περίπου  60%  της  παραγωγής
κατεστράφη, ενώ εξίσου σημαντικές ήταν οι συνέπειες και για τους κτηνοτρόφους. Ο κ.
Herceg,  επεσήμανε  ότι,  χωρίς  υλοποίηση  έργων  υποδομής  και  συστηματική
αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, δεν μπορεί
να  επέλθει  ανάπτυξη  στον  αγροτικό  τομέα.  Τόνισε,  ότι  οι  ζημιές  που  υφίστανται  οι
αγρότες και κτηνοτρόφοι της ΒκΕ, είναι κατά πολύ μεγαλύτερες σε σύγκριση με αυτές
αγροτών  άλλων  κρατών,  εξαιτίας  της  έλλειψης  πρόσβασης  σε  διεθνείς  πηγές
χρηματοδότησης.  Τέλος,  ο  κ.  Herceg,  επεσήμανε  επίσης,  την  έλλειψη  παροχής
κρατικών κινήτρων στους αγρότες της ΒκΕ, γεγονός που αποδυναμώνει περαιτέρω τη
θέση τους και τους καθιστά μη ανταγωνιστικούς στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. 

Έλληνες παραγωγοί και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, θα μπορούσαν να
αξιοποιήσουν προς όφελός  τους  την  μειωμένη αγροτική  παραγωγή της  ΒκΕ και  να
εξάγουν  με  μεγαλύτερη  δυναμικότητα  τα  ελληνικά  αγροτικά  προϊόντα  τροφίμων.  Το
Γραφείο  μας  παραμένει  στη  διάθεση  των  Ελλήνων  παραγωγών  και  εξαγωγών  και
δύναται  να  τους  προωθήσει  καταλόγους  με  στοιχεία  επικοινωνίας  εισαγωγικών
εταιρειών τροφίμων, καθώς και να τους συνδράμει στην εξαγωγική τους προσπάθεια.
Επισημαίνουμε ότι, τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα τροφίμων, διαθέτουν ένα σημαντικό
συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι  των βοσνιακών, το οποίο πρέπει  να αξιοποιήσουν οι
Έλληνες εξαγωγείς και δεν είναι άλλο από αυτό της πρώιμης παραγωγής. Τα προϊόντα
της  ελληνικής  αγροτικής  παραγωγής,  λόγω  κλιματολογικών  συνθηκών,  κυρίως
κηπευτικά/λαχανικά  (ντομάτες,  αγγούρια,  λάχανα,  μαρούλια,  σπαράγγια)  και  φρούτα
(λεμόνια,  μανταρίνια,  ακτινίδια,  βερίκοκα,  σουλτανίνα,  καρπούζια),  εμπίπτουν  στη
κατηγορία προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα. Επίσης, προοπτικές διείσδυσης στην
εδώ αγορά παρουσιάζουν οι ξηροί καρποί, τα όσπρια (φακές, φασόλια) και διάφορα
κατεψυγμένα λαχανικά (αρακάς, καρότο, μπρόκολο, σπανάκι, κουνουπίδι).


