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ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
•

Η παγκόσµια γεωργική παραγωγή προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σταθερά κατά την
επόµενη δεκαετία, αλλά µε αργότερο ρυθµό σε σύγκριση µε τα δέκα προηγούµενα
έτη. Η κατά κεφαλή κατανάλωση τροφίµων σηµειώνει άνοδο χάρη στην αύξηση των
εισοδηµάτων και τη µεγέθυνση του εµπορίου. Η αύξηση της τοπικής παραγωγής και
η συρρίκνωση του κόστους ως αποτέλεσµα των αποτελεσµατικότερων συστηµάτων
µεταφοράς και διανοµής των προϊόντων, καθώς και οι µεταβολές στην κατανάλωση,
λόγω της αστικοποίησης και των αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες, είναι
παράγοντες που συµβάλλουν στην εξέλιξη αυτή στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι
χώρες αυτές προσδίδουν πλέον µεγάλη έµφαση στα κτηνοτροφικά προϊόντα και τις
ζωοτροφές σε σχέση µε τα σιτηρά. Στις πιο αναπτυγµένες αγορές οι ανησυχίες για τη
διαθεσιµότητα των τροφίµων αντικαταστάθηκαν από αυτές για τα χαρακτηριστικά
και την ποιότητα τους.

•

Οι αναπτυσσόµενες χώρες διαδραµατίζουν όλο και σηµαντικότερο ρόλο στην
επέκταση της παγκόσµιας γεωργικής αγοράς. Η τάση αυτή αναµένεται να επιταχυνθεί
κατά την περίοδο πρόβλεψης, καθώς οι επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα και
υποδοµή µετατοπίζουν την παραγωγή, κυρίως των γεωργικών χύδην προϊόντων, από
τον αναπτυγµένο προς τον αναπτυσσόµενο κόσµο. Η µεταρρύθµιση των πολιτικών
στις αναπτυγµένες χώρες µεταβάλλει αργά τη φύση της στήριξης της γεωργικής
παραγωγής επενεργώντας στο επίπεδο και τον τόπο της παραγωγής.

•

Ενώ η συνολική παραγωγή των αναπτυσσοµένων χωρών και των πρώην µεταβατικών
οικονοµιών αυξάνεται γρηγορότερα απ’όσο στις αναπτυγµένες χώρες, οι προβλέψεις
υποδεικνύουν την αύξηση των καθαρών εισαγωγών των βασικών προϊόντων
διατροφής στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. Οι χώρες αυτές, όπου η αύξηση της
παραγωγικότητας δεν συµβαδίζει µε την αύξηση του πληθυσµού, εξαρτώνται
περισσότερο από τις παγκόσµιες αγορές για την ασφάλεια των τροφίµων και
εκτίθεται περισσότερο στις διακυµάνσεις των τιµών των διεθνών αγορών.
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•

Ο ισχυρός ανταγωνισµός από ορισµένες αναπτυσσόµενες και πρώην µεταβατικές
εξαγωγικές χώρες αντικατοπτρίζει το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα σε πολλά
γεωργικά προϊόντα. Παράλληλα, οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασµό µε την
αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση και ένταξη του αγροτοβιοµηχανικού τοµέα θα
συνεχίσουν να στρέφουν τις εµπορικές ροές προς τα πιο µεταποιηµένα προϊόντα.
Εντούτοις η προβλεπόµενη µεγέθυνση του εµπορίου γεωργικών προϊόντων
αναµένεται να είναι χαµηλότερη του δυναµικού της, λόγω της διατήρησης
σηµαντικών εµπορικών φραγµών και κανονιστικών ελέγχων που σχετίζονται µε την
ασφάλεια των τροφίµων και το περιβάλλον.

•

Αναµένεται µέτρια αύξηση των παγκόσµιων εµπορικών συναλλαγών σίτου και
δευτερευόντων δηµητριακών, ενώ όσον αφορά το ρύζι οι συναλλαγές προβλέπεται
ότι θα επεκταθούν µε γρηγορότερο ρυθµό κατά την περίοδο πρόβλεψης. Οι
εµπορικές συναλλαγές δευτερευόντων δηµητριακών θα παραµείνουν στενά
συνδεδεµένες µε την αύξηση της εγχώριας ζωικής παραγωγής, ιδίως σε χώρες οι
οποίες αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ζωοτροφές. Η υψηλή ζήτηση
εδώδιµων φυτικών ελαίων και πρωτεϊνούχων αλεύρων που χρησιµοποιούνται ως
ζωοτροφές αναµένεται να διατηρήσει τα µερίδια των εµπορικών συναλλαγών στην
παγκόσµια παραγωγή ελαιούχων σπόρων και των προϊόντων τους σε επίπεδο πολύ
υψηλότερο από αυτά του σίτου και των δευτερευόντων δηµητριακών.

•

Οι ενεργειακές τιµές αναµένεται να παραµείνουν υψηλές κατά την περίοδο
πρόβλεψης, ευνοώντας την παραγωγή λιγότερο ενεργειοβόρων γεωργικών προϊόντων
και τις επενδύσεις κεφαλαίου σε µονάδες παραγωγής βιοκαυσίµων. Συνεπώς, η
προϊούσα παραγωγή αιθανόλης από αραβόσιτο στις Ηνωµένες Πολιτείες θα
µετριάσει την αύξηση των εξαγωγών αραβοσίτου. Στη Βραζιλία, αντίθετα, η ισχυρή
ανάπτυξη του τοµέα παραγωγής αιθανόλης από ζαχαροκάλαµο, δεν αναµένεται να
εµποδίσει τη χώρα να αυξήσει το µερίδιό της στην παγκόσµια αγορά ζάχαρης.

•

Οι προοπτικές του παγκόσµιου εµπορίου κρέατος, ωθούµενες από τα αύξοντα κατά
κεφαλή εισοδήµατα σε πολλές εισάγουσες χώρες, κινδυνεύουν να αναθεωρηθούν
προς τα κάτω λόγω των επαναλαµβανόµενων επιδηµιών ζωικών ασθενειών και των
ενδεχόµενων επιπτώσεών τους. Οι παγκόσµιες τιµές γαλακτοκοµικών προϊόντων
αναµένεται να παραµείνουν σταθερές κατά την περίοδο πρόβλεψης, καθώς η
αύξουσα ζήτηση στις αναπτυσσόµενες χώρες, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ασία, τη
Βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή, συνδυάζεται µε την προβλεπόµενη
περιορισµένη άνοδο των εξαγωγών των παραδοσιακών προµηθευτών από την
Ωκεανία και την Ευρώπη.

•

Οι κραδασµοί στην παραγωγή που οφείλονται στις κλιµατικές συνθήκες, οι τάσεις
των ενεργειακών τιµών, οι επενδύσεις στις ικανότητες παραγωγής βιοκαυσίµων, οι
προοπτικές οικονοµικής µεγέθυνσης και οι µελλοντικές εξελίξεις των γεωργικών
πολιτικών είναι µερικοί από τους κύριους παράγοντες αβεβαιότητας που επηρεάζουν
τις προοπτικές των παγκόσµιων γεωργικών αγορών. Μείζων παράγοντας
αβεβαιότητας για τις «Προοπτικές» αυτές είναι η έκβαση των πολυµερών εµπορικών
διαπραγµατεύσεων του Αναπτυξιακού Προγράµµατος της Ντόχα. Οι προοπτικές των
παγκόσµιων γεωργικών αγορών εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις οικονοµικές
εξελίξεις στη Βραζιλία, την Κίνα και την Ινδία, τους τρεις παγκόσµιους γεωργικούς
γίγαντες.
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Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται
το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της
πρωτότυπης έκδοσης.

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των
δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική
γλώσσα.
∆ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ
www.oecd.org/bookshop/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ∆ικαιωµάτων και
Μεταφράσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ.
rights@oecd.org
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