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Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι κυρώσεις της 
Δύσης στις εξαγωγές της Ρωσίας και της 
Λευκορωσίας και οι κινεζικοί περιορισμοί 

στις εξαγωγές έχουν δημιουργήσει αναταραχή 
στις αγορές λιπασμάτων.

Η άνοδος των τιμών που ξεκίνησε το 2021 κα-
τέστησε πολύ ακριβά τα λιπάσματα για την πλει-
οψηφία των καλλιεργητών και σε χαμηλότερη 
ζήτηση. Η αβεβαιότητα σχετικά με την ποσό-
τητα λιπάσματος που θα χρειαστούν οι αγρότες 
για την επερχόμενη σεζόν δημιουργεί προβλη-
ματισμό για τις αποδόσεις των καλλιεργειών του 
επόμενου έτους. Αυτό επηρεάζει ανοδικά τις τι-
μές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 
εμπορευμάτων, καθώς δημιουργεί ανησυχίες για 
την επάρκεια της προσφοράς.

Αν και ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης 
για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια ανα-
γνωρίζεται ολοένα και περισσότερο, υπάρχουν 
πολλοί λόγοι που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 
αισιοδοξίας, δεδομένου ότι η ιστορία δείχνει ότι 
η άρση των κυρώσεων σε μια περίοδο έντονων 
γεωπολιτικών εντάσεων δεν είναι κάτι εύκολο.

Στη διάρκεια του 2022, οι εταιρείες παραγω-
γής λιπασμάτων αναλώθηκαν στην αναζήτηση 
εναλλακτικών προμηθευτών, μετά την απότομη 
μείωση των εξαγωγών αζώτου και ποτάσας από 
Ρωσία, Λευκορωσία και Κίνα.

Παράλληλα, στην ΕΕ, η μειωμένη παραγωγή 
αμμωνίας και ουρίας σε συνδυασμό με τη μειω-
μένη εισροή ρωσικών προϊόντων αντισταθμί-
στηκε εν μέρει από εισαγωγές από άλλες χώρες, 

όπως η Αίγυπτος και η Αλγερία. Αυτό συμβαί-
νει επίσης με την ποτάσα, όπου οι εξαγωγές της 
Λευκορωσίας στην ΕΕ έχουν σταματήσει και οι 
ρωσικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά περισσότερο 
από 70% μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αυτές οι μειώ-
σεις αντισταθμίζονται εν μέρει από μια αύξηση 
25% στις εισαγωγές ποτάσας από τον Καναδά.

Οι Ευρωπαίοι αγοραστές παραγκωνίζουν άλ-
λους αγοραστές, παρόμοιο με αυτό που συμβαί-
νει στις αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου 
(LNG).

Εν τω μεταξύ, άλλοι μεγάλοι εισαγωγείς, συ-
μπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, της Κίνας, 
της Ινδίας και των ΗΠΑ, συνέχισαν τις εισαγω-
γές ρωσικών λιπασμάτων και απορρόφησαν ορι-
σμένες από τις ροές που έχουν γίνει διαθέσιμες.

Οι υψηλές τιμές οδηγούν τις βιομηχανίες λι-
πασμάτων σε όλο τον κόσμο να αυξήσουν την 
παραγωγή σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις και 
να αυξήσουν τις επενδύσεις σε νέα παραγωγική 
ικανότητα, γεγονός που έχει συγκρατήσει τις τι-
μές. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι στη διάρκεια του 
2023 θα καταγραφούν ελλείψεις λιπασμάτων, γε-
γονός που θα έχει συνέπειες στην απόδοση των 
καλλιεργειών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της ING, ο 
αντίκτυπος της αύξησης των τιμών λιπασμάτων 
στις αποδόσεις των καλλιεργειών φέτος ήταν ήπι-
ος, καθώς πολλοί αγρότες αγόρασαν λιπάσματα 
στις αρχές του χρόνου, πριν από το ξέσπασμα 
του πολέμου, όταν ακόμη δεν είχε ξεκινήσει η 
άνοδος των τιμών. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του 

2022 οι εισαγωγές λιπασμάτων σε μεγάλες αγο-
ρές όπως η Ινδία και η Βραζιλία έχουν πέσει κά-
τω από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Ο 
αντίκτυπος στις αποδόσεις θα μπορούσε να γίνει 
πιο έντονος το 2023, ειδικά στις αφρικανικές και 
ασιατικές χώρες, όπου οι αγρότες διαθέτουν λιγό-
τερους πόρους και λαμβάνουν λιγότερη κρατική 
υποστήριξη σε σύγκριση με τους καλλιεργητές 
στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Ωστόσο, η διαδικασία είναι πιθανό να είναι 
σταδιακή για δύο λόγους. Πρώτον, ενώ η μικρό-
τερη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων επηρεάζει 
άμεσα τις αποδόσεις, οι επιδράσεις από τη μει-
ωμένη χρήση φωσφορικών αλάτων και ποτά-
σας καθυστερούν να εμφανιστούν στις σοδειές. 
Οι αγρότες θα μπορούσαν να επενδύσουν στην 
ακριβέστερη εφαρμογή (υγρών) λιπασμάτων, 
να αυξήσουν τη χρήση οργανικών λιπασμάτων 
(όπως το biochar) ή να επιλέξουν να στραφούν 
σε καλλιέργειες που απαιτούν λιγότερο λίπασμα 
(όπως τα όσπρια).

Όλα αυτά έχουν τα μειονεκτήματα και τους πε-
ριορισμούς τους. Η μετάβαση σε μια διαφορετική 
καλλιέργεια, για παράδειγμα, απαιτεί συγκεκρι-
μένες γνώσεις για να είναι επιτυχής. Έτσι, συνο-
λικά, θα είναι δύσκολο να ταιριάξουμε την απο-
τελεσματικότητα των συνθετικών λιπασμάτων.

Όπως πάντα, ο ευνοϊκός καιρός στις κύριες πε-
ριοχές καλλιέργειας κατά τη διάρκεια της σεζόν 
μπορεί να μειώσει ορισμένες από τις επιπτώσεις 
της υπολίπανσης, ενώ η κακοκαιρία μπορεί να 
προκαλέσει περισσότερα προβλήματα.
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Ή ασφάλεια των τροφίμων είναι ο πιο σημα-
ντικός κρίκος στην αγροτοδιατροφική αλυ-
σίδα και είναι αδιαπραγμάτευτη, τονίζει η 

κυρία Βασιλική Καζάζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος 
της TÜV HELLAS (TÜV NORD). Και προσθέτει 
πως ο ρόλος των φορέων πιστοποίησης είναι να 
αποτελούν το έμπιστο τρίτο μάτι σε όλη αυτή τη 
διαδικασία, εξασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες και 
οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα πρό-
τυπα τηρούνται ευλαβικά. 

Πόσο ψηλά στην ατζέντα των αλυσίδων 
λιανικής βρίσκεται η ασφάλεια των τροφίμων 
και τι ισχύει με τα σχετικά πρότυπα;
Η ασφάλεια των τροφίμων είναι με διαφορά ο πιο ση-
μαντικός συνδετικός κρίκος σε ολόκληρη την αγρο-
τοδιατροφική αλυσίδα. Ξεκινώντας από το χωράφι 
και τη διαδικασία παραγωγής και φτάνοντας μέχρι 
τα ράφια των λιανεμπόρων ή των delicatessen και εν 
τέλει στο πιάτο του καταναλωτή, η εξασφάλιση της 
τήρησης όλων των απαραίτητων διαδικασιών είναι 
επιβεβλημένη. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι: προστασία 
της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών. 
Eιδικά στη μετα-πανδημική εποχή και με δεδομένες 
τις εξαιρετικά ιδιαίτερες συνθήκες στην παγκόσμια 
εφοδιαστική αλυσίδα και την πρωτογενή παραγω-
γή, οι απαιτήσεις των εμπλεκομένων στην αγροτο-
διατροφική αλυσίδα και των ρυθμιστικών αρχών 
έχουν ανέβει κατακόρυφα. Είναι πλέον ξεκάθαρο 
ότι για να φτάσει ένα προϊόν στο ράφι των λιανεμπό-
ρων ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο πώλησης στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, πρέπει να είναι ασφαλές 
και πιστοποιημένο. Και μάλιστα, με εξαιρετικά αυ-
στηρούς όρους και προϋποθέσεις, καθώς οι αντί-
στοιχοι φορείς αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες δεν 
αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο παρερμηνείας ή 
ελιγμών. Αξιοποιώντας ως διεθνές «διαβατήριο» τις 
πιστοποιήσεις που παρέχει η TÜV HELLAS (TÜV 
NORD), κορυφαίες εταιρείες του κλάδου διανέμουν 
και διαθέτουν τα προϊόντα τους στις μεγαλύτερες 
αλυσίδες του εξωτερικού μέσα από απαιτητικούς 
και δύσκολους ελέγχους. 

Σε μια εποχή που η επιδίωξη της αειφορί-
ας είναι βασική προτεραιότητα, ποιος είναι ο 
ρόλος της ασφάλειας των τροφίμων και αντί-
στοιχα της πιστοποίησής της;
Τα τρόφιμα και τα ποτά διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο 
στη ζωή μας. Δεν αποτελούν μόνο βασικό αγαθό επι-
βίωσης, αλλά συνδέονται με την υγεία και την ατομική 
ευχαρίστηση.  Τα τελευταία χρόνια, οι προκλήσεις και 
οι τάσεις της αγοράς συνεχώς μεταβάλλονται. Οι κα-
ταναλωτές αλλάζουν τρόπο συμπεριφοράς, απαιτούν 
πληροφορία και επιλέγουν τρόφιμα και ποτά σκεπτό-
μενοι αξίες όπως η υγεία, η ευεξία, η ασφάλεια, το κοι-
νωνικό αποτύπωμα, η εμπειρία και η διαφάνεια. Από 
την άλλη πλευρά, κάθε χρόνο υφίσταται ακόμα ένα 
μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού που αρρω-

σταίνουν τρώγοντας μολυσμένα τρόφιμα. Ενώ υπάρ-
χει έντονα ο φόβος ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση, 
η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη νερού και η απώλεια 
βιοποικιλότητας θα φέρουν στο μέλλον συγκρούσεις 
και κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες. Η πρόσβαση 
σε ασφαλή, θρεπτικά, επαρκή τρόφιμα καθίσταται 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη 
και η ασφάλεια των τροφίμων ξεπερνάει την έννοια 
της κανονιστικής συμμόρφωσης και αποτελεί δομικό 
στοιχείο της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Από την 
πλευρά μας, χάρη στην εξαιρετικά διευρυμένη ποικι-
λία υπηρεσιών, μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο 
των αναγκών των εταιρειών τροφίμων σε οποιοδήποτε 
στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και αξίας και αν βρί-
σκονται. Ενώ η εμπειρία μας αλλά και τα εχέγγυα από 
τις πολυετείς συνεργασίες μας αποτελούν διαχρονική 
απόδειξη της ποιότητας αλλά και της αξιοπιστίας των 
υπηρεσιών μας. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι και 
θα είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη. 

Οι διατροφικές συνήθειες αλλάζουν και μια 
σειρά από νέες τάσεις έχουν κάνει την εμφά-
νισή τους παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα. 
Πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια των τροφί-
μων στο νέο περιβάλλον;
Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η ασφάλεια 
των τροφίμων είναι αναπόσπαστο κομμάτι των νέων 
διατροφικών τάσεων αλλά και των καταναλωτικών 
συνηθειών. Για οποιοδήποτε από τα νέα αποκαλού-
μενα «food tribes» και αν μιλήσουμε, η κατανάλωση 
ασφαλών τροφίμων βρίσκεται στην καρδιά της εκά-
στοτε νέας τάσης. Ταυτόχρονα, δεν νοούνται συνει-
δητοποιημένοι καταναλωτές οι οποίοι δεν λαμβάνουν 
σοβαρότατα υπόψη τους την ασφάλεια των προϊό-
ντων που καταναλώνουν και μάλιστα σε κάθε στάδιο 
της αλυσίδας παραγωγής αλλά και διανομής τους.

Ποιος είναι ο ρόλος των φορέων πιστοποίη-
σης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων;
Συνεκτικός κρίκος όλων των παραπάνω είναι η ου-
σιαστική και αξιόπιστη πιστοποίηση της ασφάλειας 
των τροφίμων στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσί-
δας. Σήμερα, η πιστοποίηση ξεκινά ακόμα και πριν 
από την παραγωγή των προϊόντων, καθώς σχετίζεται 
με το ανθρώπινο δυναμικό και τις συνθήκες εργα-
σίας στον χώρο παραγωγής. Παράλληλα, διατρέχει 
όλους τους κρίκους της αλυσίδας, περνώντας από την 
αποθήκευση, τη μεταφορά, τη διανομή την τοποθέ-
τηση των προϊόντων στο ράφι των σημείων πώλη-
σης και εν τέλει την κατανάλωσή τους. Υπό αυτό το 
πρίσμα, υποχρέωση των φορέων πιστοποίησης εί-
ναι να αποτελούν το έμπιστο τρίτο μάτι σε όλη αυτή 
τη διαδικασία. Στόχος μας είναι να εξασφαλίζουμε 
ότι οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις που περιλαμ-
βάνονται στα πρότυπα τηρούνται ευλαβικά. Για να 
το πούμε απλά, «δεν παίζουμε με την ασφάλεια των 
τροφίμων». Και αυτή η φράση αποτελεί την απόλυ-
τη δέσμευση του φορέα μας.

Ή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΏΝ ΤΡΟΦΙΜΏΝ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΉ 
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Ξεκινώντας από το χωράφι και 
τη διαδικασία παραγωγής και 

φτάνοντας μέχρι τα ράφια και εν 
τέλει στο πιάτο του καταναλωτή, 
η εξασφάλιση της τήρησης όλων 

των απαραίτητων διαδικασιών 
είναι επιβεβλημένη.
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