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OECD‑FAO Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2017‑2026
Περίληψη στα ελληνικά

Η έκθεση «Προοπτικές του γεωργικού τομέα 2017‑2026» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ
του ΟΟΣΑ και του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και έχει εκπονηθεί
με τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων των κυβερνήσεων µελών τους, καθώς και με τη συμβολή
ειδικευμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων. Στην έκθεση παρέχεται μία συναινετική αξιολόγηση των
μεσοπρόθεσμων (σε βάθος δεκαετίας) προοπτικών των αγορών βασικών γεωργικών και αλιευτικών
προϊόντων σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Στη φετινή έκδοση περιλαμβάνεται ειδικό
κεφάλαιο που επικεντρώνεται στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας στη Νοτιανατολική Ασία.

Το πλαίσιο για τη φετινή έκθεση χαρακτηρίζεται από την παραγωγή ρεκόρ και την αφθονία των
αποθεμάτων για τα περισσότερα βασικά προϊόντα το 2016, εξελίξεις που διατηρούν τις τιμές πολύ
χαμηλότερες από τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα της περασμένης δεκαετίας. Οι μέσες τιμές των σιτηρών,
του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων συνέχισαν την καθοδική τους πορεία, ενώ οι τιμές για
τους ελαιούχους σπόρους, τα φυτικά έλαια και τη ζάχαρη ανέκαμψαν ελαφρώς το 2016.

Κατά την περίοδο πρόβλεψης, ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης προβλέπεται ότι θα επιβραδυνθεί
σημαντικά. Η αύξηση κατά την περασμένη δεκαετία οφειλόταν, πρώτον, στις εξελίξεις στην Κίνα, όπου η
ανοδική τάση της ζήτησης κρέατος και ψαριών είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης
ζωοτροφών κατά σχεδόν 6% ετησίως, και δεύτερον, στον τομέα των βιοκαυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο
όπου η χρήση των πρώτων υλών αυξήθηκε κατά περίπου 8% ετησίως. Η αναπλήρωση των αποθεμάτων
σιτηρών κατά 230 εκατομμύρια τόνους κατά την περασμένη δεκαετία επίσης οδήγησε στην αύξηση της
ζήτησης. Αυτοί οι πρόσφατοι παράγοντες δεν αναμένεται να στηρίξουν τις αγορές μεσοπρόθεσμα με τον
ίδιο τρόπο, και δεν προβλέπονται άλλοι που θα τους αντικαταστήσουν.

Η αύξηση της ζήτησης τροφίμων για όλα σχεδόν τα υπό εξέταση βασικά προϊόντα αναμένεται να είναι
χαμηλότερη σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία. Γενικά, η κατά κεφαλή ζήτηση τροφίμων για τα
σιτηρά αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, με εξαίρεση στις λιγότερο αναπτυγμένες
χώρες όπου προβλέπεται αύξηση. Οι προοπτικές όσον αφορά την κατανάλωση κρέατος θεωρούνται
περιορισμένες βάσει των πρόσφατων τάσεων σε πολλές χώρες, όπου οι διατροφικές προτιμήσεις, τα
χαμηλά εισοδήματα και οι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς περιστέλλουν την αύξηση της
κατανάλωσης. Επιπρόσθετες θερμίδες και πρωτεΐνες προβλέπεται ότι θα προέρθουν κυρίως από τα
φυτικά έλαια, τη ζάχαρη και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Συνολικά, η «σύγκλιση» με τα δυτικά μοντέλα
διατροφής φαίνεται περιορισμένη.

Έως το 2026 η διαθεσιμότητα θερμίδων προβλέπεται ότι θα ανέρθει κατά μέσο όρο στις 2.450
θερμίδες ημερησίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, και ότι θα ξεπεράσει τις 3.000 θερμίδες
ημερησίως σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Παρόλα αυτά, η επισιτιστική ανασφάλεια θα παραμείνει
σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα, και ο υποσιτισμός σε όλες του τις μορφές θα δημιουργήσει νέες
προκλήσεις σε πολλές χώρες.

Ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης αιθανόλης και βιοντίζελ μειώθηκε, καθώς υποχώρησαν οι τιμές των
ορυκτών καυσίμων και περιορίστηκαν τα κίνητρα από τις κυβερνητικές πολιτικές. Μολονότι οι ενεργειακές
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τιμές προβλέπεται ότι θα αυξηθούν, η προκύπτουσα ζήτηση πρώτων υλών για βιοκαύσιμα, ιδιαίτερα η
ζήτηση αραβόσιτου και ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή αιθανόλης και η ζήτηση φυτικών ελαίων για την
παραγωγή βιοντίζελ, θα αυξηθεί αργά, με εξαίρεση σε βασικές αναπτυσσόμενες χώρες όπου η αύξηση της
ζήτησης ενισχύεται από πιο προορατικές εθνικές πολιτικές.

Η μελλοντική αύξηση της φυτικής παραγωγής θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της μεγαλύτερης απόδοσης
των καλλιεργειών. Η αύξηση της απόδοσης προβλέπεται ότι θα μειωθεί ελαφρώς, όμως η παραγωγή
μπορεί να αυξηθεί με τον περιορισμό των μεγάλων διαφορών που συνεχίζουν να υφίστανται όσον αφορά
την απόδοση, ιδίως στην Υποσαχάρια Αφρική. Η παγκόσμια έκταση των καλλιεργειών σιτηρών θα αυξηθεί
μόνο οριακά, ενώ η περαιτέρω επέκταση των καλλιεργειών σόγιας προβλέπεται ότι θα καλύψει τη ζήτηση
για ζωοτροφές και φυτικά έλαια.

Η αύξηση της παραγωγής κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων θα επιτευχθεί χάρη στα μεγαλύτερα
κοπάδια και στην υψηλότερη παραγωγή ανά ζώο, όμως οι διαφορές στην ένταση της παραγωγής θα
παραμείνουν μεγάλες. Η αύξηση της παραγωγής πουλερικών θα αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της
συνολικής επέκτασης της παραγωγής κρέατος στη διάρκεια της δεκαετίας. Ο ρυθμός αύξησης της
παραγωγής γάλακτος προβλέπεται ότι θα επιταχυνθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, κυρίως
στην Ινδία και το Πακιστάν.

Η υδατοκαλλιέργεια διαμορφώνει το ρυθμό ανάπτυξης του τομέα αλιείας, καθώς η αλιευτική παραγωγή
καθορίζεται από το τρέχον επίπεδο των αποθεμάτων και διέπεται από πολιτικές για τον περιορισμό της
υπεραλίευσης. Η Κίνα θα διατηρήσει το μερίδιό της σε πάνω από το 60% της παγκόσμιας αλιευτικής
παραγωγής. Η παραγωγή εκτρεφόμενων ψαριών συνιστά την ταχύτερα αυξανόμενη πηγή πρωτεϊνών σε
σύγκριση με τα άλλα υπό εξέταση βασικά προϊόντα.

Ο ρυθμός αύξησης του εμπορίου γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων προβλέπεται ότι θα
επιβραδυνθεί στο ήμισυ περίπου του ρυθμού της προηγούμενης δεκαετίας. Εντούτοις, το μερίδιο της
παραγωγής του τομέα που διατίθεται στο εμπόριο θα παραμείνει γενικά σταθερό κατά την επόμενη
δεκαετία. Γενικά, το εμπόριο γεωργικών προϊόντων έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτικό στις μακροοικονομικές
διακυμάνσεις σε σύγκριση με το εμπόριο άλλων αγαθών. Δεδομένου του σχετικά υψηλού επιπέδου
προστασίας στον αγροτικό τομέα, η αύξηση του εμπορίου γεωργικών προϊόντων θα μπορούσε να
ενισχυθεί από την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς.

Οι εισαγωγές τροφίμων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία για την επισιτιστική ασφάλεια, ιδιαίτερα
στην Υποσαχάρια Αφρική, τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Για μερικές χώρες η εξέλιξη αυτή
ενδεχομένως να αντανακλά, αφενός την αύξηση της ζήτησης, αφετέρου όμως την ανεπάρκεια των
φυσικών πόρων για την εγχώρια παραγωγή τροφίμων. Για άλλες χώρες ενδεχομένως να καταδεικνύει
προβλήματα στη γεωργική ανάπτυξη που χρήζουν προσοχής.

Οι καθαρές εξαγωγές προβλέπεται ότι θα αυξηθούν από την Αμερικανική ήπειρο, την Ανατολική
Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, ενώ οι καθαρές εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ άλλων
ασιατικών και αφρικανικών χωρών. Οι εξαγωγές παραμένουν συγκεντρωμένες σε λίγες προμηθεύτριες
χώρες σε αντίθεση με τις εισαγωγές που εμφανίζουν μεγάλη διασπορά. Τούτο ενδεχομένως να
υποδεικνύει ότι οι παγκόσμιες αγορές είναι πιο ευάλωτες σε διαταραχές της προσφοράς, που οφείλονται
σε φυσικούς παράγοντες και σε παράγοντες πολιτικής, παρά σε διαταραχές της ζήτησης.

Υπό τις αναμενόμενες βασικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης της περιόδου πρόβλεψης, οι
πραγματικές τιμές για την πλειονότητα των βασικών γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων αναμένεται να
ακολουθήσουν μία ελαφρώς πτωτική τάση και να παραμείνουν χαμηλότερες από τα προηγούμενα
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για τα επόμενα δέκα έτη. Οι τιμές των βασικών γεωργικών προϊόντων θα είναι
πολύ ευμετάβλητες και ενδεχομένως να σημειώσουν μεγάλες αποκλίσεις από τις μακροπρόθεσμες τάσεις
τους για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Νοτιανατολική Ασία
Το ειδικό κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης επικεντρώνεται στις χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας, όπου

η οικονομική μεγέθυνση ήταν ισχυρή και οι τομείς της γεωργίας και της αλιείας αναπτύχθηκαν γρήγορα. Η
ανάπτυξη ευρείας βάσης επέτρεψε τη σημαντική μείωση του υποσιτισμού στην περιφέρεια κατά τα
τελευταία έτη.
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Εντούτοις, η ανάπτυξη του γεωργικού και του αλιευτικού τομέα στην περιφέρεια ενέτεινε την πίεση
στους φυσικούς πόρους, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους εξαγωγικούς κλάδους της αλιείας και του
φοινικέλαιου. Στην έκθεση προβλέπεται ότι ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής φοινικέλαιου θα μειωθεί
σημαντικά, καθώς οι κύριες χώρες παραγωγής δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την επίτευξη βιώσιμης αύξησης της παραγωγικότητας, θα πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των
πόρων και να αυξηθούν οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Ο αναπροσανατολισμός των πολιτικών
που στηρίζουν την παραγωγή ρυζιού θα διευκόλυνε τη διαφοροποίηση της γεωργίας. Δεδομένης της
ευαισθησίας της περιοχής στην αλλαγή του κλίματος, θα απαιτηθούν επενδύσεις για να διευκολυνθεί η
προσαρμογή.
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