
«Η νέα επισιτιστική κρίση είναι ευκαιρία δυναµικής  επιστροφής  στην καλλιέργεια της
ελληνικής γης και σωστής εµπορικής διαχείρισης των ελληνικών προϊόντων».

Το  ελληνικό  εµπόριο  έχει υποστηρίξει  και συνεχίζει  να  υποστηρίζει  ότι  το  νέο  αναπτυξιακό

µοντέλο που όλοι αναζητούµε  δεν µπορεί παρά  να  συνδεθεί µε  τη δυναµική επιστροφή στην
καλλιέργεια και στην παραγωγή αγροτικών αγαθών και τροφίµων.  Εάν πράγµατι θέλουµε  να
υλοποιήσουµε  τις  πολιτικές  που  να  βασίζονται  στον οικονοµικό  πατριωτισµό  θα  πρέπει  να
προσαρµόσουµε  την καταναλωτική  µας  αντίληψη  υπέρ  των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων

διατροφής.

Η ελληνική αγροτική παραγωγή δεν πρέπει σε  καµία περίπτωση να χάσει και αυτό το "ράλι"
ελπιδοφόρων  ενδείξεων,  κυρίως  λόγω  των  µειωµένων  παγκόσµιων  αποθεµάτων  και  των
επιπτώσεων  στις  πτωτικές  σοδειές  σηµαντικών παραγωγών χωρών που  θα  δώσουν  την

δυνατότητα  ένταξης  µικρότερων παραγωγικών χωρών και την ευκαιρία  επαναρρύθµισης  στη
διεθνή αγορά τροφίµων.

Σύµφωνα, µάλιστα, µε οικονοµικούς αναλυτές η καλύτερη απάντηση της χώρας µας στην κρίση

είναι οι επενδύσεις στην καλλιέργεια της ελληνικής γης ακόµα και σήµερα που λόγω της ανόδου
των θερµοκρασιών η  απόδοση  των γεωργικών  προϊόντων γίνεται  ακόµα  δυσκολότερη  και
λιγότερο προβλέψιµη.
Ειδικοί επιστήµονες είναι σχεδόν σίγουροι και προειδοποιούν για την επιστροφή του φαινοµένου
Ελ Νίνιο, το οποίο µέσα στο επόµενο δίµηνο µπορεί να επηρεάσει άµεσα και να δηµιουργήσει

δυσµενείς καιρικές συνθήκες όλο τον χειµώνα, προκαλώντας ζηµιές στις σοδειές παραγωγών
χωρών βασικών αγαθών διατροφής από την Αυστραλία µέχρι την Ινδία και από τις ΗΠΑ έως την
Κίνα.

Οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και ειδικά  η ξηρασία  φέτος το καλοκαίρι ήταν η αιτία  να
"καούν"  τα  σιτηρά  και  να  προκληθούν  εκτεταµένες  ζηµιές  στις  καλλιέργειες  καλαµποκιού
εκτινάσσοντας τις τιµές στα  ύψη.  Μια  µείωση της αµερικανικής παραγωγής αραβοσίτου κατά
13% ενίσχυσε  την τιµή του µέσα σε ένα τρίµηνο κατά 60%. Αντίστοιχα, η µείωση στις σοδειές

σιταριού σε  Ρωσία  κατά  12%, σε  Καζακστάν κατά  15% και Ουκρανία  λόγω  περιορισµένων
βροχοπτώσεων απειλούν την παγκόσµια προσφορά σιτηρών που αναµένεται να αυξηθεί, αφού
το σιτάρι χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο του καλαµποκιού στις ζωοτροφές.

Η  αύξηση  των τιµών του  καλαµποκιού  και  των σιτηρών αναµένεται  λοιπόν να  επηρεάσει

αντίστοιχα το κόστος των ζωοτροφών. Το αυξηµένο κόστος σίτισης και συντήρησης των ζώων
έχει ήδη αυξήσει τις τιµές των βοοειδών κατά 8% το τελευταίο δίµηνο και αναµένεται να οδηγήσει
τις  αγορές  της  Αµερικής  και  της  Ευρώπης  σε  περαιτέρω  αυξήσεις  στις  τιµές  κρεάτων και
γαλακτοκοµικών.

Οι παρενέργειες από τις αυξανόµενες τιµές ειδών διατροφής είναι ανησυχητικές, αφού έρχονται
να προστεθούν στη χειρότερη χρονική συγκυρία για την Ευρώπη µε τα χίλια µύρια προβλήµατα
της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Παγκόσµιας Τράπεζας, µια νέα
επισιτιστική κρίση µε αυξήσεις κατά µέσο όρο 6% στα τρόφιµα έχει αρχίσει, εν µέσω µάλιστα

της  χρηµατοπιστωτικής  κρίσης  που  κτύπησε  την Ευρωπαϊκή  οικονοµία,  όπως  ακριβώς  είχε
συµβεί το 2008 στην Αµερική,  αναγκάζοντας εκατοµµύρια  συνανθρώπους µας να  ζήσουν σε
συνθήκες απόλυτης φτώχειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τριµηνιαία Έκθεσή της περιγράφει την κοινωνική κατάσταση στη

χώρα µας µε  στοιχεία  που σοκάρουν και σηµειώνει επίσης ότι το 68% του πληθυσµού στην
Ελλάδα ζει µε εισόδηµα κάτω από το 60% του µέσου εθνικού εισοδήµατος, ενώ διαθέτει πάνω
από το 40% του εισοδήµατός του για το ενοίκιο ή την αποπληρωµή στεγαστικού δανείου και ό,τι
περισσεύει από τον οικογενειακό προϋπολογισµό για είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιµα.

Πριν,  λοιπόν,  το  νέο  διεθνές  κύµα  ακρίβειας  στην αγορά  τροφίµων αρχίσει  να  απειλεί  την
εξασθενηµένη ελληνική κοινωνία,  πρέπει να  οργανώσουµε  την άµυνά  µας και ταυτόχρονα  να
µετατρέψουµε κυριολεκτικά την νέα επισιτιστική κρίση σε ευκαιρία, αποτρέποντας την εισαγωγή
προϊόντων από γειτονικές χώρες ακόµα και σε φαινοµενικά ανταγωνιστικές τιµές.

Η στήριξη στους Έλληνες παραγωγούς είναι επιβεβληµένη ακόµα και στην περίπτωση που η
τελική τιµή πρέπει να  διαµορφωθεί λίγο ακριβότερα  για  να  τους καλύψει τα  αυξηµένα έξοδα
µέχρι η προσφορά και η ζήτηση να σταθεροποιηθεί.

Στην Ελλάδα η παραγωγή σιτηρών είναι επίσης µειωµένη φέτος σε σύγκριση µε πέρυσι, αφού
λόγω του βαρύ χειµώνα  πολλά  χωράφια  δεν θερίστηκαν.  Από τώρα  γνωρίζουµε,  λοιπόν,  ότι
βρισκόµαστε υπό την απειλή της ακρίβειας σε βασικά είδη διατροφής, όπως το κρέας, το γάλα
και το ψωµί,  εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των τιµών σε  σόγια,  σιτάρι και καλαµπόκι,  που

αποτελούν χρηµατιστηριακά  προϊόντα  και επηρεάστηκαν από ακραία  καιρικά  φαινόµενα,  που
είχε  ως αποτέλεσµα ακόµα και τον διπλασιασµό της τιµής στη σόγια και τη αύξηση 40% της
τιµής στο σιτάρι και 60% στο καλαµπόκι. Το τελευταίο διάστηµα, η σόγια πωλείται προς 600
ευρώ ανά  τόνο, όταν ένα χρόνο πριν η τιµή της δεν ξεπερνούσε  τα 300 ευρώ,  ενώ το σιτάρι
πωλείται σήµερα στα 280 ευρώ ανά τόνο, όταν τον προηγούµενο χρόνο η τιµή του κυµαινόταν

στα 200 ευρώ.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη σηµειωθεί αυξήσεις οι οποίες φθάνουν ακόµα και το
20% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά που χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη δηµητριακά και σιτηρά,

αλλά και σε  προϊόντα ζωικής προέλευσης, δεδοµένου ότι αυξήθηκε  δραµατικά το κόστος των
ζωοτροφών.  Χαρακτηριστικό είναι το  παράδειγµα  της  Ιταλίας,  όπου  κάθε  εβδοµάδα  οι τιµές
αναπροσαρµόζονται και αυτό είναι κάτι που εµείς στην Ελλάδα πρέπει να αποφύγουµε πάση
θυσία.

Τη  δύσκολη  αυτή  κατάσταση  καλούνται  να  διαχειριστούν  φέτος  το  χειµώνα  οι  Έλληνες
κτηνοτρόφοι και πτηνοτρόφοι, οι οποίοι αγωνιούν καθώς το τελευταίο διάστηµα σηκώνουν µόνοι
τους το οικονοµικό βάρος που προκαλεί η αύξηση των τιµών στις πρώτες ύλες από τη στιγµή
που οι τράπεζες κρατούν τις στρόφιγγες του δανεισµού κλειστές και η πολιτεία αδρανεί.

Είναι γεγονός ότι τα χρονικά περιθώρια που θα µπορέσουν να συγκρατήσουν χαµηλά το κόστος
σε κρέας και κοτόπουλο στενεύουν δραµατικά και η προοπτική για αύξηση των τιµών στο τελικό
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σε κρέας και κοτόπουλο στενεύουν δραµατικά και η προοπτική για αύξηση των τιµών στο τελικό
προϊόν που θα  διατίθεται στον καταναλωτή  φαντάζει πολύ  σύντοµα  απειλητική,  όµως  ειδικά
αυτόν τον χειµώνα είναι επιτακτική η ανάγκη συγκράτησης των τιµών στο ελληνικό κοτόπουλο και

κρέας, για να µειωθούν δραστικά κυρίως οι ποσότητες των εισαγόµενων κρεάτων που φτάνουν
το 80%.

Στην ίδια απόγνωση ζουν και οι Έλληνες πτηνοτρόφοι, οι οποίοι όσο το επίπεδο κατανάλωσης
κινείται καθοδικά, πωλούν ακόµα και κάτω του κόστους προκειµένου να καταγράψουν πωλήσεις.

Αυτή τη στιγµή η εγχώρια παραγωγή σε κοτόπουλο κυµαίνεται στα 115 εκατοµµύρια τεµάχια τον
χρόνο.  Η ετήσια  κατανάλωση από εγχώρια  και εισαγόµενα  κοτόπουλα  ανέρχεται στους 240
χιλιάδες τόνους, νούµερο από το οποίο οι εισαγωγές αφορούν στο 30% της κατανάλωσης και
προέρχεται  κυρίως  από  την Ιταλία  και  τη  Βουλγαρία.  Οι  γείτονες  χώρες  µπορεί  να  έχουν

ιδιαίτερα  ανταγωνιστικές τιµές,  αλλά  αυτό το 30% της εγχώριας κατανάλωσης πρέπει να  το
δώσουµε στον Έλληνα πτηνοτρόφο για να επιβιώσει.

Σε  µια  προσπάθεια  αποφυγής  υψηλότερου κόστους ζωοτροφών,  οι κτηνοτρόφοι οδηγούν τα
νεώτερης  ηλικίας  ζώα  ταχύτερα  στην  διατροφική  αλυσίδα.  Χαρακτηριστικό  είναι  και  το

παράδειγµα  των χοιροτρόφων,  οι οποίοι παραδοσιακά  εκτρέφουν τους χοίρους µέχρι τα  100
κιλά, προτού διαθέσουν το κρέας τους στην αγορά, ενώ τώρα, αποσκοπώντας στην απόκτηση
ρευστότητας,  διαθέτουν το  χοιρινό  κρέας  όταν ο  χοίρος  φθάσει  στα  70 κιλά.  Οι αυξηµένες
πρόωρες πωλήσεις στα σφαγεία οδηγούν σε  αύξηση της προσφοράς και µείωση των τιµών

στα σούπερ µάρκετ εντός και εκτός Ελλάδος.

Στην ΕΣΕΕ αναµένουµε ότι η πορεία της τιµής που θα καταγράψει φέτος το ψωµί και το γάλα,
θα είναι τελικά οριακά πτωτική. Επίσης, πιστεύουµε  ότι οι βασικές πηγές στους κλάδους της
αρτοποιίας και των γαλακτοκοµικών παρά τις αυξήσεις στις τιµές πρώτης ύλης θα αποφύγουν

να κάνουν οποιαδήποτε αύξηση και θα δώσουν έτσι σαφή κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν
όλοι οι κλάδοι τροφίµων στην πολιτική τιµών τους στην ελληνική αγορά.

Παρά  την  επιχειρηµατική  παραγωγική  µετανάστευση,  υπάρχουν  ακόµα  ελληνικές  και
πολυεθνικές  εταιρείες  που  δείχνουν ενδιαφέρον και προσπαθούν να  αυξήσουν την εγχώρια

παραγωγή τους, λόγω των ποιοτικών πρώτων υλών και υλικών που διαθέτει η χώρα µας. Πάρα
πολλές  αλυσίδες  super  market τον τελευταίο  καιρό  διαφηµίζουν την ελληνική  ταυτότητα  των
προϊόντων που διαθέτουν στα ράφια τους και τονίζουν το στοιχείο της ελληνικότητας ως σήµα
υπεροχής και εµπιστοσύνης για τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα.

Έξυπνα  και σε  κατάλληλη περίοδο,  πρώτες  οι επιχειρήσεις  τροφίµων απάντησαν στις  νέες
καταναλωτικές  τάσεις  που  διαµόρφωσε  η  οικονοµική  κρίση  στην Ελλάδα  και  ακολούθησε
ουσιαστικά την στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα µε  ελληνική ετικέτα. Ακολουθώντας το
κίνηµα  "καταναλώνουµε  όσα  παράγουµε" ή το barcode 520 και 521 που δείχνει ότι αυτός ο

κωδικός εκδόθηκε  στην Ελλάδα αφενός επιβεβαιώνει ότι έστω ένα µικρό ή µεγάλο µέρος της
διαδικασίας καλλιέργειας, παρασκευής και συσκευασίας ενός προϊόντος γίνεται στην Ελλάδα,
αφετέρου αποδίδει σηµαντικά οφέλη στην δοκιµαζόµενη οικονοµία µας.

∆εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο αγροτικός τοµέας, η εφαρµοσµένη αγροτική έρευνα
και ανάπτυξη, αλλά και η προώθηση φρέσκων ελληνικών προϊόντων στη διεθνή αγορά µέσω
των παγκόσµιας εµβέλειας δικτύων διανοµής είναι από τα πεδία ενδιαφέροντος των Ισραηλινών,
όπως εξάλλου φάνηκε από την επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ Σιµόν Πέρες στην Ελλάδα.

Εάν,  µάλιστα,  είχε  υπάρξει  προ  τριετίας  αντίστοιχο  επενδυτικό  ενδιαφέρον  και  από  τους
Ευρωπαίους  δανειστές  και εταίρους  µας,  θα  µπορούσαµε  σήµερα  να  καρπωθούµε  όλοι τα
εντυπωσιακά αποτελέσµατα της αγροτικής µας ανάπτυξης.

Η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη του δείκτη τιµών τροφίµων πρέπει να περιοριστεί, αφού ακόµα και

κατά  τη διάρκεια  της κρίσης από τις 157 µονάδες το 2009 εκτινάχθηκε  στις 228 το 2011 και
παραµένει σήµερα  στα  υψηλά  για  τα  εισοδηµατικά  κριτήρια  επίπεδα  των 213 µονάδων.  Μια
σοβαρή  µείωση  του  τιµών της  τάξεως  του  6-8%  είναι  βέβαιο  ότι  θα  µας  καταστήσει  πιο
ανταγωνιστικούς,  θα  καλύψουµε  το  handicap  της  διαφοράς  τιµής  και  θα  αυξήσουµε  τις

εξαγωγές µας που αποτελούν σηµαντική πηγή εσόδων, ξεπερνώντας το όριο των 24 δις.

Σηµαντικό, επίσης, για την ελληνική αγορά θα είναι να "ισιώσει" και να "κοντύνει" ο δρόµος από
το χωράφι στο ράφι, ώστε  να γίνει µια σωστή εµπορική διαχείριση των αγροτικών προϊόντων
που δεν θα αδικεί τον παραγωγό, θα δίνει κίνητρα στον έµπορο και κέρδος στα super market,

αλλά κυρίως θα ωφελήσει την τσέπη του καταναλωτή.

Η  αξιοποίηση  όλων  των  Κεντρικών  Αγορών  Τροφίµων  σε  ένα  ενιαίο  οργανωµένο  και
ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχήµα και η σύνδεση των δηµοπρατηρίων τροφίµων µε εγχώριες
και Ευρωπαϊκές αγορές µπορούν να  αυξήσουν την ζήτηση και αντίστοιχα  την παραγωγή µε

αποτέλεσµα να µειωθούν οι τιµές.

Από τότε που η ΕΣΕΕ πρώτη αναφέρθηκε στον οικονοµικό πατριωτισµό πέρασαν περίπου τρία
χρόνια  για  να  συνειδητοποιήσουµε  ότι η  πρώτη  επιλογή  µας  στα  ράφια  των καταστηµάτων
τροφίµων πρέπει να είναι όσα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα έχουν χώρα προέλευσης την Ελλάδα

και φίρµα την ελληνική σηµαία.

Μας  δικαιώνει  και  µας  ικανοποιεί  ιδιαίτερα  το  γεγονός  ότι  τα  συµπεράσµατα  της  πρώτης
πανελλαδικής έρευνας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου δείχνουν ότι η αντίληψη των καταναλωτών
για  τα  ελληνικά  προϊόντα  άλλαξε  και πλέον κατά  µέσο όρο 7 στους 10 Έλληνες προτιµούν

ελληνικά προϊόντα, ενώ τα ελληνικά τρόφιµα όπως φρούτα, οπωροκηπευτικά και γαλακτοκοµικά
επιλέγουν ακόµα και οι 9 στους 10 καταναλωτές.

Στον Έλληνα έµπορο δεν διαφεύγει το γεγονός ότι η χώρα µας κατέχει τη 2η θέση παγκοσµίως

στην  παραγωγή  πρόβειου  γάλατος,  την  3η  στην  παραγωγή  ελαιολάδου,  ελιάς,  κρόκου,
ροδάκινου,  πορτοκαλιού,  ενώ  έχει  πολλές  δυνατότητες  να  είναι  ακόµα  και  πρώτη  στην
παραγωγή πολλών άλλων αγροτικών αγαθών.

Το ελληνικό εµπόριο σε αυτή την προσπάθεια δηλώνει παρόν και δεσµεύεται να αξιοποιήσει τις

δυνατότητές του, ώστε µε επιτυχηµένη διαχείριση του εξαγωγικού µας εµπορίου να προωθήσει
τα ελληνικά προϊόντα σε όλα τα µέρη του κόσµου. Μελλοντικός αλλά άµεσος και εφικτός στόχος
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της ΕΣΕΕ είναι η κάθε εµπορική επιχείρηση να µπορεί να µετατραπεί από «µικροεισαγωγική»
σε «µικροεξαγωγική» ελληνικών προϊόντων.
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