ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ
ΒΔΡΟΛΙΝΟ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
ΘΔΜΑ: Απολογιζμός 13οσ Παγκόζμιοσ Forum Σροθίμων και Γεωργίας- Γιεθνούς
Έκθεζης „Grüne Woche 2021“ (Πράζινη Δβδομάδα)
Α. Απολογιζμός 13ης Γιάζκεψης Τποσργών Γεωργίας (22.01.2021) ζηο πλαίζιο ηοσ 13οσ
Παγκόζμιοσ Forum Σροθίμων και Γεωργίας (18-22.01.2021)
Υπό ςεθηαθή κνξθή, γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο δηνξγάλσζήο ηνπ, έιαβε θέηνο ρώξα ην
13ο Παγκόζμιο Forum Σροθίμων και Γεωργίας (GFFA) εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, κε θεληξηθό
ζέκα ηελ αλαδήηεζε ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ησλ επηπηώζεσλ ησλ θξίζεσλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ
εθνδηαζκνύ ηξνθίκσλ. Τν GFFA ζπλδηνξγαλώλεηαη εηεζίσο από ην Οκνζπνλδηαθό Υπνπξγείν
Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (BMEL) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεξνπζία ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηνλ
Δθζεζηαθό Φώξν Βεξνιίλνπ (Messe Berlin GmbH), όπνπ θαη ειάκβαλε ρώξα κε θπζηθό ηξόπν
ηα πξνεγνύκελα έηε. Η ελ ιόγσ δηεζλήο δηνξγάλσζε θέηνο θπξηαξρείηαη από ηηο επηπηώζεηο ηεο
παλδεκίαο θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σηα 20 πάλει ηνπ Forum θαη ζηα ππόινηπα kick-off
events ζπκκεηείραλ εκπεηξνγλώκνλεο, θπβεξλεηηθνί εθπξόζσπνη, κέιε δηεζλώλ νξγαληζκώλ,
θαζώο θαη παξάγνληεο από ηελ πνιηηηθή, ηελ επηζηήκε, ηε βηνκεραλία θαη ηελ θνηλσλία ησλ
πνιηηώλ από 120 ρώξεο. Τα πάλει ζπλδηνξγαλώζεθαλ από εγλσζκέλνπ θύξνπο δηεζλείο
νξγαληζκνύο θαη ηδξύκαηα όπσο ν FAO, ε Παγθόζκηα Τξάπεδα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ν
ΟΟΣΑ.
Σην πνιηηηθό επίθεληξν ηεο εθδήισζεο ήηαλ θαη θέηνο ε 13η Γιάζκεψη Τποσργών Γεωργίας, ε
νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε, επίζεο, ςεθηαθά θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Forum (22.01.2021).
Δθεί, ε γεξκαλίδα Υπνπξγόο Γεσξγίαο θα Julia Klöckner θαισζόξηζε 76 Υπνπξγνύο Γεσξγίαο
από όιν ηνλ θόζκν θαη πνιινύο -πςεινύ επηπέδνπ- εθπξνζώπνπο δηεζλώλ νξγαληζκώλ, κεηαμύ
άιισλ ηνλ θ. David Beasley, Δθηειεζηηθό Γηεπζπληή ηνπ Παγθόζκηνπ Δπηζηηηζηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (Βξαβείν Νόκπει Δηξήλεο γηα ην 2020), ηνλ Γξ Qu
Dongyu, Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ FAO, ηνλ Γξ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γεληθό Γηεπζπληή
ηνπ ΠΟΥ, θαη ηνλ θ. António Guterres, Γεληθό Γξακκαηέα ησλ ΗΔ.
Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ ηα ζπζηήκαηα ηξνθίκσλ λα αλαδεηρζνύλ ηζρπξόηεξα από ηελ
παλδεκία, ε ζπκβνιή ηνπ γεσξγηθνύ ηνκέα ζηελ πξόιεςε πεξαηηέξσ παλδεκηώλ, ε
αλζεθηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηξνθίκσλ απέλαληη ζην θιίκα, θαζώο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ
κεηξηαζκό ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ήηαλ κεξηθά από ηα δεηήκαηα πνπ ζπδήηεζαλ νη Υπνπξγνί.
Οη εθηεηακέλνη πεξηνξηζκνί ζηελ θπθινθνξία πνπ ππξνδνηήζεθαλ από ηελ έθηαθηε αλάγθε
αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο ήηαλ απιά ν επηηαρπληήο ησλ εμειίμεσλ πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ
ρώξα ηα επόκελα έηε ζηνλ ηνκέα ησλ παγθόζκησλ αιπζίδσλ αμίαο (value chains) θαη
εθνδηαζκνύ ηξνθίκσλ.
Οη εξγαζίεο ηεο Σπλόδνπ νινθιεξώζεθαλ κε ηελ σιοθέηηζη Κοινού Ανακοινωθένηος, ζην
νπνίν κεηαμύ άιισλ νη Υπνπξγνί Γεσξγίαο δηαηύπσζαλ κία θνηλή πνιηηηθή ζέζε ζρεηηθά κε ην
ζέκα ηεο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο θαηά ηηο πεξηόδνπο παλδεκηώλ θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη
δεζκεύηεθαλ λα εληζρύζνπλ ηε βησζηκόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηξνθίκσλ γηα ηελ πξόιεςε
κειινληηθώλ παλδεκηώλ, δηα κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηα
ζπζηήκαηα γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη θηελνηξνθίαο, θαζώο θαη ησλ ιεγόκελσλ «πξάζηλσλ
θαλαιηώλ» πνπ ζπλδένπλ παξαγσγνύο θξέζθσλ ηξνθίκσλ κε αζηηθά θέληξα.

Β. 86η Γιεθνής Έκθεζη „Grüne Woche 2021“ (Πράζινη Δβδομάδα)- IGW Digital (2021.01.2020)
Η Γιεθνής Πράζινη Δβδομάδα, ε νπνία απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο δηεζλείο
θαηαλαισηηθέο εθζέζεηο αγξνθηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ ζε παγθόζκην επίπεδν, δηεμήρζε θέηνο
ππό ςεθηαθή κνξθή θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή εθζεηώλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, ππό ηνλ ηίηιν
«IGW Digital». Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο δηνξγάλσζήο ηεο, ζηελ 95ε επέηεηό ηεο, ε
κεγαιύηεξε έθζεζε θαηαλαισηώλ ζηνλ θόζκν γηα ηα ηξόθηκα θαη ηε γεσξγία δηεμήρζε ρσξίο
θνηλό. Γηα ην ιόγν απηό απνθαζίζηεθε από ηνπο δηνξγαλσηέο ηεο ν ρξνληθόο πεξηνξηζκόο ηεο ζε
κόιηο δύν εκέξεο.
Οη εθζεζηαθνί ρώξνη, ηνπο νπνίνπο επηζθέπηνληαλ εηεζίσο πεξίπνπ 400.000 επηζθέπηεο
κεηαηξάπεθαλ ζε ηειενπηηθά ζηνύληην. Υπό ην ζύλζεκα «Rooting for Tomorrow», νη ππεύζπλνη
ηεο εθδήισζεο δεκηνύξγεζαλ πεξίπνπ 100 ςεθηαθά πάλει θαη side events, ηα νπνία
παξαθνινύζεζαλ 20.000 ζεαηέο θαη ζηα νπνία πξνζθιήζεθαλ θαη έιαβαλ κέξνο εθπξόζσπνη
ηεο θπβέξλεζεο, ηδξπκάησλ θαη ελώζεσλ, θαζώο θαη εκπεηξνγλώκνλεο νη νπνίνη ζπδήηεζαλ γηα
ηελ αλάγθε ζηξνθήο πξνο κία πην θηιηθή πξνο ην θιίκα δηαηξνθή θαη ηελ αλαδήηεζε πην
βηώζηκσλ κεζόδσλ ζηε γεσξγία. Τν κέιινλ ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο, ε θαιή
κεηαρείξηζε ησλ δώσλ, ε πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη ε ππνβνήζεζε ησλ λενζύζηαησλ
αγξνηηθώλ επηρεηξήζεσλ είλαη επίζεο δεηήκαηα πνπ απαζρόιεζαλ ηηο ζεκαηηθέο ησλ
ζπδεηήζεσλ.
Σην επίθεληξν ηεο δεύηεξεο εκέξαο ηεο δηνξγάλσζεο ήηαλ ε ζπδήηεζε ππό ηνλ ηίηιν "Rooting
for Tomorrow - IGW 2050", ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ε Γεξκαλίδα Οκνζπνλδηαθή Υπνπξγόο
Γεσξγίαο θα Julia Klöckner, ν Πξόεδξνο ηεο Έλσζεο Αγξνηώλ (DBV), θ. Joachim Rukwied θαη
ν Πξόεδξνο ηεο Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο Τξνθίκσλ (BVE), Γξ. Christian von Boetticher, νη
νπνίνη ζπδήηεζαλ ην κέιινλ ηεο γεσξγίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ζε εζληθό θαη
παγθόζκην επίπεδν.
Όπσο ζεκείσζε ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δθζεζηαθνύ Φώξνπ Βεξνιίλνπ
(Messe), θ. Martin Ecknig ε πεξίνδνο πνπ δηαλύνπκε ζεκαηνδνηεί λέεο εμειίμεηο ζε όινπο ηνπο
ηνκείο θαη γη’ απηό ηνλ ιόγν επεζήκαλε ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο
ςεθηαθήο επνρήο. Δμέθξαζε παξάιιεια ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηνλ ηξόπν πνπ ηειηθώο
επηηεύρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Πξάζηλε Δβδνκάδα, ηθαλνπνηώληαο ελ πνιινίο ηνπο
ζεαηέο ηεο εθδήισζεο. Όπσο ζεκείσζε, κεηαμύ άιισλ, ν θ. Ecknig, ν Δθζεζηαθόο Φώξνο ηνπ
Βεξνιίλνπ βξίζθεηαη ζε πεξίνδν αλαδηάηαμεο γηα ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ησλ εθδειώζεσλ
πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνπο ρώξνπο ηεο Έθζεζεο κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ησλ εθζεηώλ,
επηζθεπηώλ θαη ζπλεξγαηώλ ηνπ.
Απνθνξύθσκα ηεο δηνξγάλσζεο ήηαλ ηα βξαβεία «IGW Startup Days» ζηα νπνία θηλαιίζη ήηαλ
6 λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο αγξνηηθήο
ηερλνινγίαο (AgTech), νη νπνίεο πξνζπάζεζαλ λα πείζνπλ ηνπο θξηηέο γηα ηελ θαηλνηνκία ηνπ
πξντόληνο ηνπο, ην νπνίν ζα έπξεπε λα εθπιεξώλεη κεηαμύ άιισλ ηνπο ζηόρνπο ηεο βηώζηκεο
αλάπηπμεο. Νηθήηξηα αλαδείρζεθε ε «MarktKost» από ην Βξαλδεκβνύξγν, ε νπνία δηαζθαιίδεη
όηη θξέζθα ηξόθηκα ηνπνζεηνύληαη, θάζε εβδνκάδα, ζην πηάην ηνπ κεζεκεξηαλνύ γεύκαηνο ησλ
εξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο εμππεξεηεί, ρσξίο ρξήζε ζπζθεπαζίαο.
Τέινο, ππό ςεθηαθή κνξθή έιαβε ρώξα θαη ε απνλνκή ηνπ Βξαβείνπ «Regional Star», όπνπ
ηηκήζεθαλ θαηλνηόκεο ηδέεο από ηελ επαξρία ηεο Γεξκαλίαο, νη νπνίεο πξνσζνύλ ηελ εκπνξία
βηώζηκσλ ηξνθίκσλ.
Η 87ε Γηεζλήο Πξάζηλε Δβδνκάδα Βεξνιίλνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηηο 21 έσο ηηο
30 Ιαλνπαξίνπ 2022 ζην Δθζεζηαθό Κέληξν ηνπ Βεξνιίλνπ.

