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Ε.Δ.: Πολιτικό Τμήμα (μ.η.)

ΘΕΜΑ: Πτώση της παραγωγής σιτηρών στη Γαλλία κατά το 2020

Πρόσφατο  άρθρο  στον  τύπο  (Les  Echos,  09/09/2020)  παρουσιάζει  τo  2020  ως  μία
εξαιρετικά  άσχημη χρόνια  για τους  παραγωγούς σιτηρών.  Σύμφωνα με  τη Γενική  Ομοσπονδία
Παραγωγών Σίτου,  η συγκομιδή  της  τρέχουσας  χρονιάς  αποτέλεσε μία  από τις  χειρότερες  των
τελευταίων ετών, καθώς χαρακτηρίστηκε από μία δραματική μείωση του παραγόμενου προϊόντος
με αποτέλεσμα τα αποθέματα σιτηρών να μην επαρκούν, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο και
στα εισοδήματα των παραγωγών σιτηρών.

Από συμπληρωματική έρευνα του Γραφείου μας, βάσει στοιχείων που δημοσιεύτηκαν τον
Αύγουστο τ.έ.  από το γαλλικό Υπουργείο  Γεωργίας  και  Τροφίμων,  προκύπτει  ότι  η  παραγωγή
μαλακού σιταριού  σημείωσε  πτώση κατά  25% συγκριτικά  με  το  προηγούμενο  έτος,  και  κατά
15,9% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2019. Ομοίως,  η παραγωγή  σκληρού
σιταριού χαρακτηρίζεται από πτώση σε ποσοστό 17% μέσα σε ένα έτος και 27,1% σε σύγκριση με
τον  μέσο  όρο  της  περιόδου  2015-2019.  Αιτία  για  την  εν  λόγω  κατάσταση  αποτέλεσαν  οι  μη
ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επέφεραν σημαντική απώλεια εσόδων για τους παραγωγούς και
υποβιβασμό της  Γαλλίας  από την 3η στην 6η θέση της  παγκόσμιας  κατάταξης  των εξαγωγέων
σιτηρών. Οι περιοχές  που επηρεάστηκαν περισσότερο από την πτώση της παραγωγής μαλακού
σίτου είναι αυτές που βρίσκονται στα δυτικά της Γαλλίας, με την Poitou-Charentes να καταγράφει
σε ένα χρόνο πτώση ύψους 43,2% και την Pays de la Loire 34,9%.

Η ανωτέρω κατάσταση δημιούργησε ακόμα πιο δυσμενείς  συνθήκες στην ήδη πληγείσα
ομάδα  των  παραγωγών  σιτηρών,  οι  οποίοι  έχουν  δει  το  ετήσιο  εισόδημα  τους  να  μειώνεται
δραματικά τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδα που αγγίζουν τα 6.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο
ήμισυ του κατώτατου μισθού στη Γαλλία. Αφετηρία αυτής της εξέλιξης αποτέλεσε η τελευταία
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μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και η αναδιανομή των ενισχύσεων στη Γαλλία, η
οποία επικεντρώθηκε στην ενίσχυση του κτηνοτροφικού κλάδου. Την ίδια περίοδο,  το σιτάρι με
προέλευση από τη Μαύρη Θάλασσα αναδύεται ως μία νέα δύναμη, η οποία εντείνει ολοένα και
περισσότερο τον ανταγωνισμό.

Η Γενική Ομοσπονδία Παραγωγών Σίτου κάνει λόγο για μία κατάσταση συναγερμού και
απευθύνει  έκκληση στο Κράτος να προβεί  έγκαιρα σε επενδύσεις  στήριξης του συγκεκριμένου
στρατηγικού  τομέα,  επικαλούμενη  ήδη  υφιστάμενα  μέτρα  σε  άλλες  ευρωπαϊκές  χώρες.  Στην
επείγουσα αυτή συγκυρία, η Ομοσπονδία εκτιμά ότι θα απαιτηθεί χρηματοδότηση ύψους 10 δισ.
ευρώ  μέσα  στα  επόμενα  15  έτη  για  την  αγρο-οικολογική  μετάβαση,  μέσω  της  υλοποίησης
σημαντικών  ευρωπαϊκών  επενδύσεων.  Επιπλέον,  υποστηρίζει  ότι  θα  πρέπει  να  επέλθει
εξισορρόπηση των ευρωπαϊκών  ενισχύσεων  υπέρ των παραγωγών σιτηρών,  ενώ στο θέμα των
φυτοφαρμάκων για τα οποία δεν υφίσταται άλλη εναλλακτική, τάσσεται υπέρ της αναίρεσης της
απαγόρευσής τους.

Ο Προϊστάμενος 

Εμμανουήλ Στάντζος
Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών)

1. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών info  @  acci  .  gr

2. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά evep@pcci.gr

3. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης root@ebeth.gr

4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών info@sev.org.gr, ir@sev.org.gr

5. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος info  @  sbbe  .  gr

6. ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ info@neapaseges.gr 
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