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Σε κύκλο νέων επενδύσεων
εισέρχεται η ζώνη γάλακτος
Είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση στη διεθνή αγορά για Φέτα, που οι βιομηχανίες
αναγνωρίζουν αυτό τον καιρό ότι και διπλάσιες ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος
να είχαν στη διάθεσή τους, θα τις απορροφούσαν. Η εξέλιξη των πραγμάτων υποκινεί
και τους κτηνοτρόφους σε αναζήτηση λύσεων εκσυγχρονισμού των μονάδων
τους. Βεβαίως, ζητήματα όπως έλλειψη ρευστότητας, βραδύτητα στα προγράμματα
Αγροτικής Ανάπτυξης και γραφειοκρατία στις αδειοδοτήσεις συνεχίζουν να
αποτελούν εμπόδια. Τέλος, κεφάλαιο συνιστά η γνώση στα θέματα των ζωοτροφών.
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Ώρα για επένδυση
Έδαφος στρωμένο
για εκσυγχρονισμό
Θα έχει διάρκεια η ζήτηση για γάλα εκτιμούν παράγοντες
από γαλακτοβιομηχανίες με την αγορά να μην χορταίνει φέτα
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Νέο κύμα επενδύσεων σε σύγχρονες κατά
βάση μονάδες εκτροφής προβάτων και αιγών, εκτιμάται ότι θα φέρει η αυξημένη ζήτηση για εγχώριο αιγοπρόβειο γάλα, ως αποτέλεσμα της ισχυροποίησης της θέσης της
Φέτας στη διεθνή αγορά και της περιφρούρησης από τις εθνικές αρχές της διαδικασίας που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για την παρασκευή της.
Η κινητικότητα που αναπτύχθηκε τον τελευταίο χρόνο με τις μεγάλες τυροκομικές
επιχειρήσεις να κινούνται σε όλα τα μήκη
και πλάτη της χώρας σε αναζήτηση των αναγκαίων ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος,
είναι χαρακτηριστική της αλλαγής κλίματος
που έχει υπάρξει, ενδεχομένως και ως αποτέλεσμα της αύξησης της κατανάλωσης Φέτας αλλά και γενικότερα τυροκομικών προϊόντων, ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας.

Ανάγκη για διπλάσιες ποσότητες στο γάλα
Παράγοντες της αγοράς και εκπρόσωποι
μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών εκτιμούν ότι η ζήτηση αυτή δεν είναι συγκυριακή, έχει να κάνει με τη γενικότερη στροφή της
κατανάλωσης σε πιο αυθεντικά προϊόντα,
με έντονη αναφορά στον τόπο παραγωγής
τους και στην προέλευση της πρώτης ύλης.
«Και διπλάσιες ποσότητες γάλακτος να είχαμε στο χρόνο που διανύουμε και διπλάσια παραγωγή Φέτας να κάναμε, θα μπορούσε να διατεθεί στην αγορά, καθώς η ζήτηση είναι τεράστια», τονίζει από την άλλη
άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκπρόσω-

πος μεγάλης γαλακτοβιομηχανίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην τυροκομία.
Στις τάξεις των εκπροσώπων του κλάδου
η αίσθηση ότι η ζήτηση ήρθε για να μείνει,
είναι κάτι παραπάνω από ζωηρή. Γι’ αυτό και
οι κινήσεις προσαρμογής στα νέα δεδομένα είναι συνεχείς και επίμονες.
Εκεί βέβαια που θα κριθούν όλα είναι
στην προσφορά της πρώτης ύλης, καθώς
εκεί φαίνεται να υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Τα χρόνια που προηγήθηκαν και ειδικά στην τριετία 2015-2018 η πίεση που ασκήθηκε στους συντελεστές της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας ήταν τεράστια.
Με τα κόστη ψηλά και την τιμή του πρόβειου γάλακτος στο 70 λεπτά, οι περισσότεροι
κτηνοτρόφοι υποχρεώθηκαν σε μείωση του
ζωικού τους κεφαλαίο ή ακόμα και σε εγκατάλειψη της παραγωγικής δραστηριότητας.
Σ’ αυτό συντέλεσε σε σημαντικό βαθμό και
η «διπλή μετάβαση» από την παλιά στη νέα
γενιά και από τις παραδοσιακές στις εντατικές εκμεταλλεύσεις.
Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στις παραδοσιακές μονάδες δεν ήταν εύκολο να υπάρξει διαδοχή με αποτέλεσμα τη φυσική διακοπή της λειτουργίας. Στις εντατικές, τα έξοδα
σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές του γάλακτος για κάποια χρόνια, έφερε την μείωση του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο, πολλές εξ αυτών, προσπαθούν σήμερα να αναπληρώσουν ώστε να βελτιώσουν και το οικονομικό τους αποτέλεσμα.
Βεβαίως, τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τους κτηνοτρόφους. Μπορεί η τιμή
του γάλακτος να ανέβηκε και να διατηρεί-
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Επανασχεδιασμός
σε ολόκληρη
την αλυσίδα
Πέρα από τα ζητήματα
χρηματοδότησης των κτηνοτροφικών
μονάδων που σύμφωνα με το
ρεπορτάζ, παρά τις δυσκολίες
αναζητούν λύσεις εκσυγχρονισμού, το
κύμα ανανέωσης διαπερνά ολόκληρη
την αλυσίδα.
Όπως μεταφέρουν άνθρωποι της
αγοράς οι βιομηχανίες και τα
τυροκομία αναζητούν τρόπους
εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού τους
επενδύοντας στη ρομποτική. Την ίδια
στιγμή, η ανάγκη ανανέωσης έχει
φτάσει και στο χωράφι. Στο επίπεδο
αυτό, ερευνητικά προγράμματα που
έτρεχαν τα προηγούμενα χρόνια
γαλακτοβιομηχανίες σε συνεργασία με
κτηνοτρόφους και αγρότες, έχουν
ολοκληρωθεί με τα αποτελέσματα να
δείχνουν πως η απαγκίστρωση της
εγχώριας κτηνοτροφίας από τις
εισαγωγές σόγιας είναι εφικτή με
πολλαπλούς τρόπους: είτε με την
συμβολαιακή καλλιέργεια σόγιας και
λούπινου (Όλυμπος), είτε με την
διαμόρφωση νέων σιτηρεσίων από
γηγενείς ποικιλίες ψυχανθών,
ελαιοκράμβης και βαμβακόσπορου
(ΕΑΣ Αγρινίου).

ται σήμερα περί το ένα (1) ευρώ το κιλό, ωστόσο, πολλά από τα μεγάλα διαρθρωτικά
και χρηματοδοτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις συνεχίζουν να υπάρχουν.

Ζήτημα η ρευστότητα και τα προγράμματα
Τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των
μονάδων (ΠΑΑ και Αναπτυξιακός) κινούνται
με ρυθμό χελώνας, η έλλειψη ρευστότητας
μεταφέρει δυσκολίες από χρόνο σε χρόνο,
η αδειοδοτήσεις των στάβλων παραμένουν
γράμμα κενό σε πολλές περιπτώσεις, η διαφοροποίηση των γραμμών παραγωγής για
γάλατα που προέρχονται από μικρές μονάδες ελευθέρας βοσκής (μετακινούμενη κτηνοτροφία) και από εντατικές μονάδες μεγάλων αποδόσεων δεν έχει συντελεστεί.
Την ίδια στιγμή, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων με ίδια χρηματοδοτικά μέσα δεν είναι
εύκολος. Οι φέροντες την πολιτική ευθύνη για
τη χάραξη των πολιτικών οφείλουν να αντιληφθούν τις νέες ανάγκες και να διευκολύνουν μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές και
προγράμματα εκσυγχρονισμού, την βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτροφικών μονάδων.
Το δυσμενές περιβάλλον μέσα στο οποίο προκηρύχθηκε ο προηγούμενος κύκλος των Σχεδίων Βελτίωσης δεν διευκόλυνε την κατάθεση επενδυτικών φακέλων από τους εκπροσώπους του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας, ενώ λίγες ήταν και οι
περιπτώσεις που αιτήθηκαν ενίσχυση από
τους κύκλους προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου (επενδύσεις μέχρι 500.000 ευρώ) κι αυτές, ακόμα περιμένουν.

