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Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος προμηθευτής σπόρων σόγιας στην
Ευρώπη, με αύξηση των εισαγωγών κατά 112 %
Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2019
Οι εισαγωγές σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 112 % την
τρέχουσα περίοδο εμπορίας (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο
πέρυσι. Με μερίδιο 75 % των εισαγωγών σπόρων σόγιας στην ΕΕ, οι ΗΠΑ παραμένουν ο
πρώτος προμηθευτής της Ευρώπης.
Αντιστρόφως, η Ευρώπη παραμένει ο κύριος προορισμός των εξαγωγών σπόρων σόγιας των
ΗΠΑ (28 %), με μεγάλη διαφορά από την Αργεντινή (10 %) και το Μεξικό (9 %).
Το γεγονός αυτό αποτελεί μέρος της εφαρμογής της κοινής δήλωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ των
προέδρων Γιούνκερ και Τραμπ τον Ιούλιο του 2018. Στην κοινή δήλωση, οι δύο πλευρές συμφώνησαν
να αυξήσουν το εμπόριο σε διάφορους τομείς και προϊόντα, ιδίως στους σπόρους σόγιας. Ως εκ τούτου,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά πλέον στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές της ΕΕ.
Οι πρόσφατες αυτές σημαντικές εξελίξεις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 συμβάλλουν στην παγίωση
της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ ως προμηθευτή σπόρων σόγιας στην ΕΕ για όλο το ημερολογιακό έτος,
πολύ μπροστά από τη Βραζιλία, που ήταν παραδοσιακά ο κύριος προμηθευτής της Ευρώπης. Το 2018
(από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο), το 50 % των εισαγωγών της Ευρώπης προήλθε από τις ΗΠΑ
και το 36 % από τη Βραζιλία (37 % το 2017).
Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο,
ύστερα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει τη διαδικασία για την έγκριση της
χρήσης σπόρων σόγιας των ΗΠΑ για βιοκαύσιμα.
Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι:
- Σε σύγκριση με τις 27 πρώτες εβδομάδες της περιόδου εμπορίας του 2017 (από τον Ιούλιο έως τον
Δεκέμβριο), οι εισαγωγές σπόρων σόγιας από τις ΗΠΑ στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 112 %,
φτάνοντας τους 5 181 833 τόνους.
- Όσον αφορά τις συνολικές εισαγωγές σπόρων σόγιας στην ΕΕ, το μερίδιο των ΗΠΑ ανέρχεται
σήμερα στο 74,5 %, σε σύγκριση με 39 % κατά την ίδια περίοδο πέρυσι. Το ποσοστό αυτό
τοποθετεί τις ΗΠΑ στην πρώτη θέση, πολύ μπροστά από τον δεύτερο μεγαλύτερο προμηθευτή της
ΕΕ, τη Βραζιλία (19 %), και ακολουθούν ο Καναδάς (2 %), η Ουκρανία (1,6 %) και η Παραγουάη
(1 %).
Τον Δεκέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την
απόφαση να εγκριθεί η χρήση σπόρων σόγιας προέλευσης ΗΠΑ για βιοκαύσιμα στην Ευρώπη. Σύμφωνα
με την αξιολόγηση της Επιτροπής, το σύστημα «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol»
(«Πρωτόκολλο των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της βιώσιμης παραγωγής σόγιας») που υποβλήθηκε από
τους εξαγωγείς σόγιας των ΗΠΑ πληροί τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αειφορίας της νομοθεσίας της ΕΕ
για χρήση σε βιοκαύσιμα.
Το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης έχει δημοσιευθεί για υποβολή παρατηρήσεων έως τις 16 Ιανουαρίου
στον ιστότοπο για τη βελτίωση της νομοθεσίας και θα πρέπει να εγκριθεί τις προσεχείς εβδομάδες,
γεγονός που θα επιτρέψει στους εξαγωγείς των ΗΠΑ να διαφοροποιήσουν ακόμα περισσότερο τις
ευρωπαϊκές αγορές τους, ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ιστορικό
Η ΕΕ εισάγει περίπου 14 εκατομμύρια τόνους σπόρων σόγιας τον χρόνο, που χρησιμοποιούνται ως πηγή
πρωτεΐνης για τη διατροφή ζώων, όπως πουλερικών, χοίρων και βοοειδών, καθώς και για την
γαλακτοπαραγωγή. Χάρη στις ανταγωνιστικές τους τιμές, οι σπόροι σόγιας από τις ΗΠΑ αποτελούν
ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους Ευρωπαίους εισαγωγείς και χρήστες ζωοτροφών.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση για τους σπόρους σόγιας που δημοσιεύτηκε σήμερα
προέρχονται από το Παρατηρητήριο της αγοράς καλλιεργειών, το οποίο εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Ιούλιο του 2017 με στόχο την κοινοποίηση δεδομένων της αγοράς και βραχυπρόθεσμων
αναλύσεων για τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες
- Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ
- Έκθεση για το εμπόριο σπόρων σόγιας ΕΕ-ΗΠΑ
- Το Παρατηρητήριο της αγοράς καλλιεργειών
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