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Την αρχή της διόρθωσης στις αγορές αγροτικών εμπορευμάτων 
αναμένει η Κομισιόν για το 2023, αποδίδοντάς την σε ένα σύνθετο 
πλαίσιο μακροοικονομικών δεδομένων, αποκλείοντας ωστόσο  
μια επιστροφή στα χαμηλά επίπεδα του 2019, με τις τιμές να 
διατηρούνται για τουλάχιστον μια διετία στα υψηλά του εύρους.
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Μέσα στην επόμενη δεκαετία, η αξία 
της αγροτικής παραγωγής στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, αναμένεται να εμφανί-
σει μικρούς ρυθμούς ανάπτυξης, ειδι-
κά μετά το 2025 όταν οι τιμές για τα πε-
ρισσότερα αγροτικά εμπορεύματα επι-
στρέψουν στα προ 2020 επίπεδα, σύμ-
φωνα με τους αναλυτές της Κομισιόν,.

Πληθωριστικές πιέσεις λόγω ενερ-
γειακής κρίσης, αδύναμο ευρώ -κο-
ντά στην απόλυτη ισοδυναμία με το 
δολάριο τουλάχιστον μέχρι το 2024, 
κάτι που μεταφράζεται σε ακριβότε-
ρες εισαγωγές ενέργειας-, καθώς και 
μια σταθεροποίηση των σοδειών σε σι-
τηρά και καλαμπόκι κοντά στα σημε-
ρινά χαμηλά επίπεδα αναφέρει η έκ-
θεση Κομισιόν με τις μεσοπρόθεσμες 
των αγορών αγροτικών εμπορευμάτων. 

Το πλαίσιο αυτό απαιτεί καλά μελε-
τημένες και ορθολογικές αποφάσεις 
από τους παραγωγούς, αφού παράλ-
ληλα η Κομισιόν, εκτιμά πως επίκειται 

μια διόρθωση στις τιμές των αγροτικών 
εμπορευμάτων. Για την ακρίβεια, η ε-
τήσια έκθεση μεσοπρόθεσμων προο-
πτικών της Κομισιόν, οι εκτιμήσεις της 
οποίας καλύπτουν μια περίοδο μέχρι 
το 2032, μιλά για μια προσγείωση των 
τιμών στα αγροτικά εμπορεύματα κο-
ντά στα επίπεδα του 2019 τα επόμενα 
δύο χρόνια. Παράλληλα, η Ευρώπη 
μέχρι το τέλος της δεκαετίας, φαίνεται 
πως θα έχει μετατραπεί σε καθαρό ει-

σαγωγέα σιτηρών, κάτι που αποδίδε-
ται στους περιορισμούς των παραγω-
γών λόγω καιρού. Ταυτόχρονα μειώ-
νεται και η παραγωγή γάλακτος μαζί 
με το ζωικό κεφάλαιο αλλά και την ό-
ρεξη των Ευρωπαίων για κατανάλωση 
κρέατος. Κάτι που αναμένεται να φέ-
ρει και μείωση της ζήτησης ζωοτροφών 
από αροτραίες καλλιέργειες, όπως το 
καλαμπόκι και το κριθάρι, που ποσο-
στιαία υπολογίζεται σε 6,1%.

Λογική διόρθωση 
το 2023 με τις τιμές
πιο πάνω από τη μέση
Διόρθωση αλλά παραμονή στην άνω ζώνη του εύρους αναμένει η 
Κομισιόν για το 2023, ενώ η πιο αισιόδοξη Goldman Sachs προβλέπει 
πως το νέο έτος θα είναι και αυτό «χρονιά των εμπορευμάτων» με 
αποδόσεις έως και 43% αφού τα θεμελιώδη παραμένουν εύθραυστα

Goldman Sachs
Το κύμα αποεπενδύσεων που 
επικρατεί, θα μπορούσε να 
περιορίσει ξανά την προσφορά

Διετία 
Οι τιμές προβλέπεται να 
διατηρηθούν για τουλάχιστον  
μια διετία στα υψηλά του εύρους.

Πρόβλεψη
Υποχώρηση στα αγροτικά 
εισοδήματα και επιστροφή στα 
επίπεδα της περιόδου 2010-2012.

ΑΓΟΡΑ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΩΣ ΤΟ 2032

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Mετά το 2025, σύμφωνα με τους αναλυτές της Κομισιόν, οι τιμές για τα περισσότερα αγροτικά εμπορεύματα 
επιστρέψουν στα προ 2020 επίπεδα. Δεν αναμένεται όμως αντίστοιχη αποκλιμάκωση και στα εξοδολόγια  
των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ενώ και τα αγροτικά εισοδήματα αναμένεται να 
επιστρέψουν στα επίπεδα της περιόδου 2010-2012, κάτω από την κορυφή που καταγράφηκε το 2022.

Η μείωση  
των εκτάσεων 
σε καλαμπόκι 
και κριθάρι, 
αποδίδεται 
μέχρι ένα 
βαθμό και στην 
αναμενόμενη 
μείωση της 
ζήτησης για 
ζωοτροφές, 
που σε αυτές 
τις δύο 
κατηγορίες 
εμπορευμάτων, 
θα φτάσει  
το 6,1% μέχρι 
το 2032 
σύμφωνα με 
την έκθεση 
Κομισιόν. 

Στο 
πρόβειο 
κρέας η 
παραγωγή 
ευνοείται 
από τη 
μείωση της 
κατανά- 
λωσης σε 
βόειο και 
χοιρινό, 
λόγω 
αλλαγής 
των καταα- 
λωτικών 
προτιμή- 
σεων.

ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

2020

ΣΙΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σοδειές αντίστοιχες με τις μικρές που α-
λώνισαν οι Ευρωπαίοι αγρότες το περα-
σμένο καλοκαίρι θα αποτελέσουν τον 
κανόνα για τα επόμενα έτη, με την ετή-
σια μελέτη προοπτικών για τις αγορές α-
γροτικών εμπορευμάτων της Κομισιόν, 
να προεξοφλεί μια σταθεροποίηση των 
παραγωγών κοντά στα τωρινά επίπεδα.

Το σενάριο των χαμηλών αποδόσεων, 
δεν οφείλεται μόνο σε δύσκολα διαχει-
ρίσιμα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα ο-
ποία αναμένονται με μεγαλύτερη συχνό-
τητα, αλλά και σε μια σειρά αναλύσεων 
από διάφορους φορείς. Η προοπτική αυ-
τή, συνοδεύεται και από μια οριακή μείω-
ση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σι-
τηρά μέχρι το 2032, με τις διαρροές να ε-
ντοπίζονται κυρίως στις καλλιέργειες κα-
λαμποκιού και κριθαριού. Οι συνολικές 
εκτάσεις αναμένεται να διαμορφωθούν 
σε 57,2 εκατ. εκτάρια, με το μπλοκ να πα-
ραμένει καθαρός εισαγωγέας καλαμπο-
κιού και ρυζιού, ενώ δεν αποκλείεται αν 
επιβεβαιωθεί ένα σενάριο των χαμηλών 
αποδόσεων που αναπτύσσεται στις σε-

λίδες της έκθεσης, να μετατραπεί και σε 
καθαρό εισαγωγέα σιτηρών. 

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της διε-
τίας 2020-2022, οι αποδόσεις των δημη-
τριακών αναμένεται να μείνουν στάσιμες 
έως το 2032. Συγκεκριμένα, η παραγω-
γή κριθαριού στην ΕΕ αναμένεται να υπο-
χωρήσει κατά 0,7%, ενώ για μαλακό και 
σκληρό σιτάρι αναμένεται ελάχιστη αύ-
ξηση μισής ποσοστιαίας μονάδας (0,5%). 

Στην κατηγορία των σιτηρών, στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, το 2032 αναμένεται να 
συγκομιστούν 1,1 εκατ. τόνοι λιγότεροι 
από τη μέση παραγωγή της διετίας 2020-
2022, κατά την οποία η μέση παραγω-
γή κυμάνθηκε στους 309 εκατ. τόνους. 

Εξαίρεση στην συνθήκη των μικρών α-
ποδόσεων αποτελεί το καλαμπόκι, όπου 
αναμένεται ενίσχυση της τάξης του 7,7% 
καθώς το 2022 οι αποδόσεις ήταν ασυ-
νήθιστα χαμηλές. Η αύξηση αυτή όμως, 
αξίζει να ιδωθεί σε συνάρτηση με μια πι-
θανή μείωση των καλλιεργούμενων ε-
κτάσεων, η οποία θα προσεγγίσει το 10%.

Από την άλλη, οι εκτάσεις που θα αφι-

ερώνονται ως το 2032 για καλλιέργεια με 
μαλακό και σκληρό σιτάρι θα μπορούσαν 
να αυξηθούν και να φτάσουν τα 24,2 ε-
κατ. εκτάρια ως το 2032 από τα 23,6 εκατ. 
εκτάρια που καλλιεργήθηκαν το περα-
σμένο φθινόπωρο. Κίνητρο για τη στρο-
φή στην καλλιέργεια μαλακού και σκλη-
ρού σίτου αποτελεί η υψηλή ζήτηση για 
ευρωπαϊκό μαλακό σιτάρι από τις διε-
θνείς αγορές, σύμφωνα με την έκθεση, 
κάτι που μπορεί όμως να είναι πρόσκαι-
ρο λόγω της σημερινής συνθήκης του α-
δύναμου ευρώ και του περιορισμού της 
προσφοράς από τη Μαύρη Θάλασσα η εί-
ναι η πιο ανταγωνιστική πηγή. 

Διαρροή εκτάσεων, αναμένεται εκτός 
από την καλλιέργεια καλαμποκιού και 
σε αυτήν κριθαριού, η οποία θα αγγίξει 
το 5,1%. Για τους υπόλοιπους τύπους δη-
μητριακών, όπως είναι η βρώμη, η σίκα-
λη και το ρύζι, δεν αναμένεται κάποια α-
ξιόλογη μεταβολή, με το σύνολο των ε-
κτάσεων να ανέρχεται σε 9,6 εκατ. εκτά-
ρια ως το 2032, έναντι των 9,7 εκατ. ε-
κταρίων σήμερα. 

Ετήσια μείωση της παραγωγής γάλακτος στην 
ΕΕ κατά 0,2% έως το 2032 αναμένουν οι ανα-
λυτές της Κομισιόν περιγράφοντας παράλλη-
λα ένα κλίμα αλλαγής προτεραιοτήτων στον 
κλάδο και διαμόρφωσης νέων μοντέλων πα-
ραγωγής, με έμφαση στην εκτατική κτηνοτρο-
φία. Όπως επισημαίνουν όμως, το ενδεχόμε-
νο αυτό δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
απώλεια της πρωτοκαθεδρίας της ΕΕ ως πα-
γκόσμιου προμηθευτή γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων. Επιπλέον, η κατανάλωση της ΕΕ θεω-
ρείται πλέον ώριμη και αναμένεται να παραμεί-
νει σχετικά σταθερή στο μέλλον. Μεταξύ των 
γαλακτοκομικών προϊόντων, τα τυροκομικά έ-
χουν ακόμα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με την έκθεση, οι παράγοντες αει-
φορίας θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν την 
παραγωγή γάλακτος στην ΕΕ έως το 2032. Με 
άλλα λόγια, η προστιθέμενη αξία θα δημιουρ-
γηθεί μέσω υψηλών πρότυπων ποιότητας και 
βιωσιμότητας και με την ανάπτυξη της βιολο-
γικής κτηνοτροφίας. Οι φιλοπεριβαλλοντικη 
γραμμή της Κομισιόν, σε συνδυασμό με την 
υφιστάμενη ενεργειακή κρίση, πιθανότατα 
θα ωθήσει το κοπάδι γαλακτοπαραγωγής του 
μπλοκ προς τα κάτω και ειδικά στην περίπτω-
ση της αγελαδοτροφίας, αναμένεται μια μείω-

ση 10 % σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα. 
Οι μειώσεις αποδίδονται κυρίως στις εντατι-

κές μονάδες, ενώ περιθώρια ανάπτυξης εντο-
πίζονται στις εκμεταλλεύσεις που βασίζονται 
στην εκτατική κτηνοτροφία. 

Καταναλωτικές προτιμήσεις και πολιτικές 
παρεμβάσεις που εστιάζουν στην καλή δι-
αβίωση των ζώων (και επομένως καλύτερη 
φροντίδα για την υγεία των ζώων και ευημε-
ρία), θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην 
αύξηση των αποδόσεων. Ωστόσο, η ανάπτυ-
ξη θα είναι μόνο η μισή από αυτή που ήταν 
στο παρελθόν (0,9%), η οποία οδηγήθηκε α-
πό τα κέρδη παραγωγικότητας και τις διαρ-
θρωτικές αλλαγές, ιδιαίτερα στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά, η αύξηση των αποδόσεων δεν 
μπορούσε να αντισταθμίσει τη μείωση στο ζω-
ικό κεφάλαιο και έτσι η συνολική παραγωγή 
γάλακτος στην ΕΕ θα μπορούσε να μειωθεί 
κατά 0,2 % ετησίως έως το 2032. Αυτή η μεί-
ωση της παραγωγής εντοπίζεται κυρίως στα 
παλιά κράτη μέλη (Ευρώπη των 14), όπου α-
πό τις εισκομίσεις γάλακτος (όλοι οι τύποι) 
θα σβηστούν 6 εκατ. τόνοι, εκ των οποίων οι 
μισοί θα αντισταθμιστούν από την παραγω-
γή στα νεότερα μέλη του μπλοκ. 

Μικρές σοδειές  
συγκρατούν τις τιμές στο 
σκληρό και το μαλακό σιτάρι

Μειωμένες αποδόσεις
στο γάλα στις μονάδες

Το σενάριο των χαμηλών αποδόσεων 
οφείλεται στα δύσκολα διαχειρίσιμα ακραία 
καιρικά φαινόμενα που έρχονται πιο συχνά 

Νέα μοντέλα παραγωγής, 
με έμφαση στην εκτατική 
κτηνοτροφία στην ΕΕ

Καλαμπόκι
Μειωμένες κατά 10% 
αναμένεται ότι θα 
είναι οι σπαρμένες με 
καλαμπόκι εκτάσεις 
στην ΕΕ ως το 2032, 
ωστόσο αναμένεται  
μια ανάκαμψη της 
παραγωγής κατά 
περίπου 7,7% 
συγκριτικά με την 
εξαιρετικά μικρή 
σοδειά του 2022. 

Κριθάρι
Οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις με κριθάρι 
εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναμένεται  
να υποχωρήσουν  
κατά 10% μέχρι  
το 2030, εξαιτίας  
του περιορισμού  
της ζήτησης για 
ζωοτροφές.

Σκληρό 
σιτάρι
Την προηγούμενη 
δεκαετία, οι εκτάσεις 
που καλλιεργήθηκαν 
με σκληρό σιτάρι 
μειώθηκαν κατά 2,1%, 
πλέον αναμένεται μια 
σταθεροποίησή τους 
πέριξ των 2,2 εκατ. 
εκταρίων, με πολύ 
μικρές αυξομειώσεις. 

Όσπρια
Αύξηση 55% στην 
κατανάλωση οσπρίων 
και μείωση των 
εισαγωγών από Τρίτες 
χώρες δίνουν ισχυρή 
ορμή στην εγχώρια 
παραγωγή οσπρίων.

Υποχωρεί 4,7%  
η ζήτηση για 
ζωοτροφές  
στην Ευρώπη
Για την υποχώρηση της ζήτησης για 
ζωοτροφές, ο λόγος είναι διπλός. 
Πέρα από τη μείωση του ζωικού 
κεφαλαίου βοοειδών, χοίρων και 
αιγοπροβάτων, οι αναλυτές έχουν 
ενσωματώσει στα μοντέλα τους και μια 
μετάβαση στην εκτατική κτηνοτροφία 
και την επιστροφή σε βοσκοτόπια, 
παράλληλα με μια στροφή προς  
την βιολογική κτηνοτροφία. Έτσι, οι 
ζωοτροφές χαμηλής περιεκτικότητας 
σε πρωτεΐνη αναμένεται ότι θα 
γνωρίσουν μείωση της ζήτησης. 
Για τους ελαιούχους σπόρους από την 
άλλη, η παραγωγή της ΕΕ προβλέπεται 
να ανέλθει σε 33 εκατ. τόνους το 
2032, σημειώνοντας αύξηση 2,8 εκατ. 
τόνων από το 2020-2022, ήτοι συν 
9,3%. Αυτό οφείλεται κυρίως σε μια 
διαρκεί βελτίωση των αποδόσεων σε 
κτηνοτροφικά ψυχανθή και ελαιούχους 
σπόρους για παραγωγή ζωοτροφών. 
Ταυτόχρονα, .οι εισαγωγές ελαιούχων 
σπόρων και πρωτεϊνούχων 
καλλιεργειών στην ΕΕ θα μειωθούν,  
με τη ζήτηση στην ΕΕ να εξυπηρετείται 
κατά προτεραιότητα από την 
εσωτερική προσφορά. Πάντως, η ίδια 
μελέτη, προεξοφλεί μείωση 4,7%  
στην ενδοκοινοτική ζήτηση για 
ζωοτροφές όλων των τύπων. 

Παραμονή στις 
νέες κορυφές 
για την τιμή στο 
πρόβειο κρέας 
Χωρίς ανταγωνισμό αναμένεται ότι θα 
μείνει η ευρωπαϊκή παραγωγή πρόβειου 
και κατσικίσιου κρέατος, με την ελληνική 
παραγωγή, μαζί με αυτήν της Ισπανίας, 
της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και της 
Ρουμανίας, να αντιπροσωπεύει τα 2/3 του 
συνόλου. Μια ταυτόχρονη ενίσχυση της 
κατανάλωσης εντός ΕΕ, σε συνδυασμό  
με την αυξημένη ζήτηση από τρίτες χώρες, 
έρχεται να διευκολύνει την υπόθεση 
διατήρησης των τιμών στο πρόβειο και 
κατσικίσιο κρέας, κοντά στα σημερινά 
επίπεδα, ήτοι 10 ευρώ το κιλό σύμφωνα 
με παλαιότερη έρευνα της Κομισιόν. Η 
παραγωγή πρόβειου κρέατος ευνοείται 
από τη μείωση της κατανάλωσης σε βόειο 
και χοιρινό κρέας, λόγω αλλαγής των 
καταναλωτικών προτιμήσεων. Επίσης, 
αναμένεται να περιοριστούν σημαντικά  
οι εισαγωγές από Νέα Ζηλανδία και 
Αυστραλία, οι οποίες εστιάζουν στην 
κάλυψη της ζήτησης στην Ασία, η οποία 
αυξάνει διαρκώς τις παραγγελίες της,  
με την Κομισιόν να εκτιμά πως δεν θα 
μπορέσουν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα 
τη ζήτηση και στην ΕΕ και εκεί. Επομένως, 
λόγω εγγύτητας, οι παραγωγές της Νέας 
Ζηλανδίας και της Αυστραλίας θα 
τοποθετηθούν στις ασιατικές αγορές.  
Η ευρωπαϊκή παραγωγή, διεκδικεί κυρίως 
την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Μέσης Ανατολής ως εξαγωγικούς 
προορισμούς, αν και στη δεύτερη 
περίπτωση δεν αποκλείεται μια μείωση 
των αποστολών ζώντων ζώων της τάξης 
του 17,5% λόγω ανησυχιών ευζωίας,  
που θα μπορούσε να αντικατασταθεί  
με συσκευασμένο τελικό προϊόν. 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΕ ΤΟ 2023 (ΕΚΑΤ. ΕΚΤΑΡΙΑ)

ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ

ΜΑΛΑΚΟ
ΣΙΤΑΡΙ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΒΡΩΜΗ ΩΣΠΡΙΑ

ΚΡΙΘΑΡΙ

58,0 2,2 10,6

8,9 2,0 2,3

4,7% ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

6,1% ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΡΙΘΑΡΙ

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΕ

10 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΛΛΑ∆Α ●

ΓΑΛΛΙΑ ●

ΙΣΠΑΝΙΑ ●

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ●

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ●

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
2022

17,5% ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ

2/3 παραγωγής ΕΕ
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Επιστροφή των αγροτικών εισοδημάτων στα επίπεδα της περιόδου 2010-2012, κάτω από την κορυφή  
που καταγράφηκε το 2022, αναμένει η Κομισιόν, κάτι που αποδίδεται στη διόρθωση των αγορών στα 
περισσότερα αγροτικά εμπορεύματα, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει την τάση συγκέντρωσης  
της γης σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Με βάση την πιο πρόσφατη μελέτη για τη δομή των ευρωπαϊκών 
αγροκτημάτων, με έτος απογραφής το 2020, υπάρχουν στην Ε.Ε. 9,1 εκατ. εκμεταλλεύσεις. Ο αριθμός 
αυτός υπολείπεται κατά 25% εκείνου που έδωσε η απογραφή του 2010. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των 
μεγάλων εκμεταλλεύσεων (πάνω 100 εκτάρια) αυξήθηκε κατά 14 % και αντιστοιχεί σε αυτές περίπου  
το 50 % του των αξιοποιούμενων αγροτικών εκτάσεων. Περίπου το 80 % των εκμεταλλεύσεων της ΕΕ 
είναι εξειδικευμένο μόνο σε μια παραγωγική δραστηριότητα (φυτική είτε ζωική παραγωγή), με το 1/3 των 
εκμεταλλεύσεων να εμπλέκεται αποκλειστικά με την φυτική παραγωγή. Ενδιαφέρον έχει και το μέγεθος 
της μείωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με τον αριθμό τους να συρρικνώνεται κατά 40%. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΑΓΟΡΩΝ

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

Μειωμένη ζήτηση για σπορέλαια και 
μια αναπροσαρμογή στις συνταγές 
των βιομηχανιών σχετικά με τα έλαια 
που αξιοποιούνται για την παραγω-
γή βαριά επεξεργασμένων τροφί-
μων έρχεται να ενισχύσει τη ζήτηση 
για όλους τους τύπους ελαιολάδου. 
Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν στην έκ-
θεση με τις μεσοπρόθεσμες προοπτι-
κές των αγορών αγροτικών εμπορευ-
μάτων μέχρι το 2032, θέλουν το ελαι-
όλαδο να αντικαθιστά σε σημαντικό 
βαθμό τα σπορέλαια, ενώ ταυτόχρο-
να μιλά για μια αυξημένη κατανάλω-
ση κυρίως στις χώρες του μπλοκ ό-
που δεν υπάρχει παραγωγή. 

Η αύξηση της κατανάλωσης ενι-

σχύεται σύμφωνα με την έκθεση, α-
πό τα πρότυπα υγιεινής διατροφής 
με τα οποία έχει συνδεθεί το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο, καθώς και α-
πό την διαρκώς αυξανόμενη στρο-
φή των καταναλωτών στις γαστρο-
νομικές κουλτούρες που έχουν α-
ναπτυχθεί γύρω από τη λεκάνη της 
Μεσογείου. 

Η τάση αυτή αναμένεται να συνει-
σφέρει περαιτέρω στη μείωση της 
ζήτησης για σπορέλαια αλλά και 
βουτύρου, κυρίως όμως στην οικι-
ακή κατανάλωση και την εστίαση. 
Αναφορικά με τη βιομηχανία τρο-
φίμων, αναμένεται μια αύξηση της 
χρήσης κραμβέλαιου κατά 12,6% και 

ηλιέλαιου κατά 27,5%, που θα αντι-
καταστήσουν τη χρήση σογιέλαιου 
και φοινικέλαιου, που μειώνονται 
κατά 23,5 και 35,7% αντίστοιχα. Για 
το κενό που αφήνουν οι δύο αμφι-
λεγόμενες κατηγορίες ελαίων, με-
ρίδια διεκδικούν τα ραφινέ ελαιό-
λαδα και το πυρηνέλαιο. 

Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση για 
σπορέλαια αναμένεται να μειωθεί 
στους 44,2 εκατ. τόνους ως το 2032 
έναντι των 46,7 εκατ. τόνων που εί-
ναι σήμερα. 

Πρόκειται για μια μείωση 5,4%. Βέ-
βαια, σε σημαντικό βαθμό αυτό ο-
φείλεται στη μείωση της ζήτησης α-
πό τον κλάδο παραγωγής ενέργειας. 

Στρέφεται στο ελαιόλαδο  
η βιομηχανία, ψηλά η κατανάλωση

Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν μέχρι το 2032 
θέλουν το ελαιόλαδο να αντικαθιστά  
σε σημαντικό βαθμό τα σπορέλαια

Αναμένεται 
μια ραγδαία 
μείωση των 
εισαγωγών 
οσπρίων 
από τρίτες 
χώρες.

Αυξάνεται 55%  
η ζήτηση για 
όσπρια εντός ΕΕ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται  
ότι αποκτά η ενασχόληση με  
την καλλιέργεια οσπρίων, αφού 
μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια, 
με ορίζοντα το 2032, η Κομισιόν 
αναμένει μια συνολική αύξηση  
της ζήτησης κοντά στο 55%.  
Το ποσοστό αυτό, αφορά στην 
ανθρώπινη κατανάλωση, ωστόσο 
αναμένεται αυξημένη ζήτηση 
κτηνοτροφικών ψυχανθών  
που αποτυπώνεται σε επιπλέον  
1,3 εκατ. τόνους. 
Την ίδια στιγμή, αναμένεται μια 
ραγδαία μείωση των εισαγωγών 
οσπρίων από τρίτες χώρες, με  
το μπλοκ να απορροφά σήμερα 
από τις διεθνείς αγορές 1,3 εκατ. 
τόνους για ανθρώπινη 
κατανάλωση, ενώ μέχρι το 2023, 
ο όγκος αυτός θα περιοριστεί σε 
μόλις 100.000 τόνους. Το κενό 
αυτό, στο σύνολό του, έρχεται  
να καλύψει η ενδοκοινοτική 
παραγωγή. 

Ψ
Υ

Χ
Α

Ν
Θ

Η

Ο
Σ

Π
Ρ

ΙΑ
 

Υποχώρηση στα αγροτικά εισοδήματα  
και επιστροφή στα επίπεδα της περιόδου 
2010-2012 αναμένει η Κομισιόν

ΧΡΗΣΗ ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΡΑΜΒΕΛΑΙΟ

12,6%

27,5%

�23,5%

�35,7% 

ΗΛΙΕΛΑΙΟ

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ


