
1 

 

 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: 

 

Κίνδσνος παγκόζμιας επιζιηιζηικής κρίζης: Διζηγήζεις Γερμανών ειδικών 

 

Γεξκαλνί αλαιπηέο έρνπλ εληείλεη πξνζπάζεηεο λα εμεηάζνπλ ηηο δηαθαηλόκελεο πηπρέο ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, ηε ζηηγκή πνπ Ρσζία θαη Οπθξαλία ζπλερίδνπλ λα πξνκεζεύνπλ ην 

παγθόζκην εκπόξην κε ην 30% ζηηαξηνύ θαη θξηζαξηνύ, πεξηζζόηεξν από ην 50% ειηέιαηνπ θαη 

ζρεδόλ ην 20% θαιακπνθηνύ, θαη ελώ νη παξάγνληεο πνπ πξνιεηαίλνπλ ην ελδερόκελν εκθάληζεο 

επηζηηηζηηθήο θξίζεο, αθόκα θαη ζηελ Επξώπε, εληζρύνληαη θαζεκεξηλά ιόγσ ησλ εκπνδίσλ πνπ 

ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ νη νπθξαληθέο εμαγσγέο γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ε εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα.  

 

ύκθσλα κε ηνλ Εθηειεζηηθό Δηεπζπληή ηνπ Παγθόζκηνπ Επηζηηηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ησλ Ηλ. 

Εζλώλ (WFP) D. Beasley ε απόθαζε ηεο Ρσζίαο λα ζηακαηήζεη όιεο ηηο εμαγσγέο ηξνθίκσλ σο 

αληίβαξν ζηηο επηβιεζείζεο πξνο απηή θπξώζεηο, εκπνδίδνληαο παξάιιεια ηηο παξαδόζεηο από 

ηελ Οπθξαλία κέζσ ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο, ε θαηαζηξνθή γεσξγηθώλ εθηάζεσλ θαη ε έιιεηςε 

εξγαηώλ θαηά ηε ζπγθνκηδή ζηελ Οπθξαλία, ε απόθαζε νξηζκέλσλ ρσξώλ γηα απνζεκαηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγήο ηνπο (Ιλδία), αιιά θαη εθπεθξαζκέλνη θόβνη από κεζνδπηηθέο πνιηηείεο ησλ 

ΗΠΑ όηη κηα παξαηεηακέλε μεξαζία ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε απνηπρίεο ησλ θαιιηεξγεηώλ, 

αλακέλεηαη λα θιηκαθώζνπλ έηη πεξαηηέξσ ηελ παγθόζκηα επηζηηηζηηθή θξίζε, δεκηνπξγώληαο 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζε επηζηηηζηηθά επάισηεο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη Αζίαο, όπνπ ε θαηάζηαζε είλαη ήδε εμαηξεηηθά ηεηακέλε ιόγσ ηεο έληνλεο 

μεξαζίαο. 

 

Με ην ξάιη ηηκώλ ζηηο δηεζλείο ηηκέο εκπνξεπκάησλ (παγθόζκην θόζηνο ηξνθίκσλ απμήζεθε ηνλ 

Απξίιην η.έ. θαηά 34% ζε ζύγθξηζε κε ην ίδην δηάζηεκα πέξζη ζύκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκό 

Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ ΗΕ) λα πηέδεη ην γεξκαληθό κέζν κεληαίν εηζόδεκα ε Γεξκαλίδα 

Τπνπξγόο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε, θα S. Schulze επεζήκαλε πξνζθάησο 

θαηά ηε ύλνδν ησλ Τπνπξγώλ Αλάπηπμεο ηεο G7, όηη ν Ρώζνο Πξόεδξνο ρξεζηκνπνηεί ηελ 

παγθόζκηα επηζηηηζηηθή αζθάιεηα σο ‘ζησπειό όπιν’, ελώ έθαλε ιόγν γηα ηε ρεηξόηεξε θξίζε 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ, εθόζνλ δε δνζεί άκεζα ιύζε ζην αλαδπόκελν πξόβιεκα ηνπ 

κπινθαξίζκαηνο 25 εθ. ηόλσλ ζηηεξώλ ζηελ Οπθξαλία. Όπσο επεζήκαλε ε θα S. Schulze 

«ζηόσορ ππέπει να είναι η δημιοςπγία μίαρ νέαρ ζςμμασίαρ για ηην παγκόζμια επιζιηιζηική 

αζθάλεια, ηο οποίο δεν είναι ζημανηικό μόνο από ανθπυπιζηική άποτη, αλλά και οςζιαζηικό 

μέπορ μιαρ μακποππόθεζμηρ πολιηικήρ αζθάλειαρ, αθού η ζηπαηιυηική αζθάλεια και η ζςνεπγαζία 

για ηη βιώζιμη ανάπηςξη είναι δύο ότειρ ηος ίδιος νομίζμαηορ». 

 

Παξόιαπηα ζύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Επηζηεκνληθήο πκβνπιεπηηθήο Επηηξνπήο γηα ηε 

Γεσξγηθή Πνιηηηθή ζην Γεξκαληθό Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη Δηαηξνθήο (BMEL), θ. A. Spiller, ε 

Γεξκαλία δε ρξεηάδεηαη λα αλεζπρεί επί ηνπ παξόληνο από κηα ζπκθόξεζε ζηνλ εθνδηαζκό ηεο, 

ελώ ην πξόβιεκα παξακέλεη γηα ρώξεο πνπ δε ζα αληέμνπλ νηθνλνκηθά λα πξνκεζεπηνύλ 

ηξόθηκα εμαηηίαο ηεο παγθόζκηαο αύμεζεο ηηκώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ζύζηαζε ηνπ 
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δηαθεθξηκέλνπ επηζηήκνλα θαη εηδηθνύ είλαη όηη δελ ππάξρνπλ πεξηζώξηα εθεζπραζκνύ, αθνύ ην 

«ληόκηλν αλαηαξαρώλ» ζα απνηειέζεη ζύληνκα παγθόζκηα απεηιή.  

 

Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ ν ΟΗΕ πξνρώξεζε ζηελ ζύζηαζε πξνο ηα θ-κ λα αλαδεηήζνπλ 

καθξνπξόζεζκα δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνκεζεπηώλ ηνπο, ζηνηρείν πνπ επί ηνπ παξόληνο ιόγσ ηεο 

εθηόμεπζεο ησλ δηεζλώλ ηηκώλ δελ είλαη εύθνιν, ελώ παξάιιεια θάιεζε ρώξεο-παξαγσγνύο λα 

παξάζρνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε κέζσ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε παγθόζκηα πξνγξάκκαηα δηαηξνθήο 

ηνπ WFP θαη ηνπ FAO θαη λα δηαηεξήζνπλ ηηο αγνξέο ηνπο αλνηρηέο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 

ν θίλδπλνο ζπζζώξεπζεο ηξνθίκσλ θαη πεξαηηέξσ θεξδνζθνπίαο ηηκώλ. ην πιαίζην απηό ν 

Γεξκαλόο Τπνπξγόο Δηαηξνθήο θαη Γεσξγίαο, θ. C. Özdemir αλαθνίλσζε πξόζθαηα όηη ε 

ζπλεηζθνξά Γεξκαλίαο ζα απμεζεί θαηά €200 εθ.  

 

Παξάιιεια εηδηθνί ζηε Γεξκαλία επηζεκαίλνπλ όηη ε κεγαιύηεξε βνήζεηα πξνο ηηο 

αλαπηπζζόκελεο ηδίσο ρώξεο, είλαη ζε καθξνπξόζεζκν νξίδνληα ε ζηήξημε ησλ ηνπηθώλ 

κηθξνθαιιηεξγεηώλ, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πξόζβαζήο ηνπο ζε θζελέο πηζηώζεηο θαη ζε 

ιηπάζκαηα. Απηό καθξνπξόζεζκα ζα κείσλε ηελ εμάξηεζε ησλ ρσξώλ από ηηο εηζαγσγέο 

ζηηαξηνύ από Ρσζία, ε νπνία απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν παξαγσγό. 

 

Με ελδηαθέξνλ πάλησο ζπγθξαηνύληαη ζπζηάζεηο Γεξκαλώλ εκπεηξνγλσκόλσλ γηα αλάιεςε 

πνιηηηθώλ δξάζεσλ κε βξαρπρξόλην νξίδνληα πινπνίεζεο, όπσο νη θάησζη: πξνηεξαηόηεηα ζηηο 

«βηώζηκεο» θαιιηέξγεηεο, κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο ηεο γεο πνπ είλαη ζε αγξαλάπαπζε, κε ζηόρν 

ηελ αύμεζε ησλ δηαζέζηκσλ θαιιηεξγεηώλ, αμηνπνίεζε κέξνπο ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη δηαρξνληθά σο βηνθαύζηκα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη παξάιιειε 

κέξηκλα γηα εθηξνπή κέξνπο ηεο ζπγθνκηδήο ηξνθίκσλ πξνο ηηο δσνηξνθέο (δεδνκέλνπ όηη 

πιήηηεηαη πιένλ ν θιάδνο θηελνηξνθίαο θαη ηα δώα νδεγνύληαη ζηε ζθαγή), θαζώο θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα δξαζηηθή κείσζε ηεο ζπαηάιεο ηξνθίκσλ θαη 

ησλ ζρεηηθώλ απνβιήησλ ησλ λνηθνθπξηώλ. ρεηηθέο ελεκεξσηηθέο θακπάληεο έρνπλ ήδε 

μεθηλήζεη ζηε γεξκαληθή ηειεόξαζε θαη όια ηα ΜΜΕ.  

 

 

                                                                                                   

 
 


