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Οι τιμές των σιτηρών αυξήθηκαν παγκοσμίως σημαντικά κατά το προηγούμενο έτος, ιδίως 

όσον αφορά το σιτάρι. Οι τιμές ήταν ήδη σχετικά υψηλές πριν από τη ρωσική εισβολή στην 

Ουκρανία λόγω της περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς και της αύξησης του κόστους των 

εισροών, κυρίως των λιπασμάτων. Η κατάσταση στην Ουκρανία έχει σαφώς επιδεινώσει τις 

προοπτικές συνολικά, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές, τόσο των σιτηρών όσο και 

της ενέργειας. Επιπλέον, οι δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ και τη Βόρεια 

Αφρική έχουν συμβάλει στην ανοδική τάση των τιμών. 

 

Η Επιτροπή προβλέπει ότι η παραγωγή μαλακού σίτου στην ΕΕ θα ανέλθει σε 125 εκατ. 

τόνους το 2022/23 (Ιούλιος/Ιούνιος), ελαφρώς πιο κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας. 

Με προβλεπόμενη εγχώρια ζήτηση 92,9 εκατ. τόνους, η ΕΕ διαθέτει επαρκή προσφορά για 

την εγχώρια αγορά της και πλεονάζοντα εξαγώγιμα διαθέσιμα και θα παραμείνει ένας από 

τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σίτου στον κόσμο. 

 

Όσον αφορά την τιμή του ψωμιού σε επίπεδο λιανικής, η αύξηση της τιμής του σιταριού 

είναι ένας μόνο από τους σχετικούς παράγοντες. Το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, 

καθώς και οι δαπάνες απασχόλησης διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της τιμής του ψωμιού. 

 

Η Επιτροπή δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει στοχευμένη δράση για την αύξηση της 

παραγωγής σιταριού στην Ελλάδα. Οι Έλληνες γεωργοί είναι ελεύθεροι να επιλέγουν το 

προϊόν που επιθυμούν να καλλιεργήσουν, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες καλλιέργειας και 

τις αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις των διάφορων καλλιεργειών που μπορούν να 

επιλέξουν. 

 

Ωστόσο, στην ανακοίνωσή της για την επισιτιστική ασφάλεια, η Επιτροπή παρουσίασε μια 

σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δράσεων για την ενίσχυση της παγκόσμιας 

επισιτιστικής ασφάλειας και τη στήριξη των γεωργών και των καταναλωτών στην ΕΕ υπό το 

πρίσμα της αύξησης των τιμών των τροφίμων και του κόστους των εισροών1. 

 
1 https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news/commission-acts-global-food-security-and-supporting-

eu-farmers-and-consumers-2022-03-23_el 
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