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Η κατάσταση του αγροτικού τομέα στην Ισπανία έναντι της κρίσης του κορωνοϊού 

 

Ένας από τους κλάδους, ο οποίος έχει αυξήσει τα κέρδη του εξαιτίας της καραντίνας που 

υφίσταται στην Ισπανία, είναι ο κλάδος της λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών. Όπως 

υποστηρίζουν οι επαγγελματίες του τομέα, δεν αντιμετωπίζεται καμία κρίση στην ποσότητα και τη 

συνεχή τροφοδοσία των σημείων πώλησης, ούτε στα τρόφιμα ούτε στα ποτά. Αντίθετα όμως, 

σύμφωνα με τον εδώ οικονομικό τύπο, η παραγωγή και η συγκομιδή φρούτων και λαχανικών έχει 

πληγεί κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

Ο κυριότερος λόγος είναι η έλλειψη εργαζομένων στη συγκομιδή. Αν και η Απόφαση που λήφθηκε 

στις 29 Μαρτίου για την απαγόρευση κυκλοφορίας των εργαζομένων χωρίς ουσιώδη 

δραστηριότητα, περιλαμβάνει τον αγροτικό τομέα ως αναγκαίο κλάδο, η γενικότερη κατάσταση 

τον έχει επηρεάσει αρνητικά. Επιπροσθέτως, δεν μπορεί να επιτευχθεί η μετακίνηση αλλοδαπών 

εποχικά εργαζομένων από άλλες χώρες, όπως το Μαρόκο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, οι 

οποίοι αποτελούν και ένα σημαντικό ποσοστό των ανωτέρω θέσεων. Αιτία είναι το κλείσιμο των 

συνόρων της Ισπανίας με τις υπόλοιπες χώρες. Ορισμένα κράτη έχουν λάβει ορισμένα μέτρα για 

την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, όπως η Γαλλία, η οποία έχει προτρέψει τους 

ανέργους να απασχοληθούν στην αγροτική συγκομιδή φρούτων και οσπρίων, ενώ η Γερμανία 

εξετάζει την άφιξη εργατών από άλλες χώρες, μέσω πτήσεων της Lufthansa.  

Πολλές Ισπανικές ενώσεις έχουν κάνει αίτηση στο Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της 

Ισπανίας, προκειμένου να λάβει μέτρα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή λύση του 

προβλήματος, καθώς εντός τρέχοντος μηνός, εκκινούν οι συγκομιδές φρούτων σε πολλές 

περιοχές της Ισπανίας. Στην περίπτωση που δεν βρεθούν οι αναγκαίοι εργαζόμενοι, δεν θα 

καταφέρουν να συγκεντρώσουν ολόκληρη την εσοδεία. Το Υπουργείο υπολογίζει ότι χρειάζονται 

περί τα 100.000 με 150.000 άτομα για την κάλυψη των αναγκών. 

Όσον αφορά άλλα γεωργικά προϊόντα, επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών 

του κατ’ οίκον περιορισμού, παρατηρήθηκαν αυξημένες πωλήσεις σε ορισμένους τύπους 

κρέατος, όπως λ.χ. το κοτόπουλο, καθώς οι πολίτες αγόραζαν μεγαλύτερες ποσότητες του εν 

λόγω προϊόντος. Παρόλα αυτά, οι παραγωγοί πρόβειου και κατσικίσιου κρέατος έχουν εκφράσει 

την ανησυχία τους για την πορεία των πωλήσεών τους. Αιτία αποτελεί το κλείσιμο όλων των 

εστιατορίων, οι οποίοι είναι και οι κύριοι αγοραστές των συγκεκριμένων τύπων κρέατος. Πτώση 

πωλήσεων παρατηρείται και στα τυροκομικά προϊόντα καθώς και τα ιχθυηρά, ενώ η Κυβέρνηση 

έχει κάνει έκκληση στους πολίτες να συνεχίσουν την κατ’ οίκον κατανάλωση των εν λόγω 

τροφίμων για να μην αντιμετωπίσουν οικονομικό πρόβλημα οι παραγωγοί τους.  

Από την πλευρά τους, οι πωλητές λιανικής επισημαίνουν ότι η προσφορά προϊόντων τόσο 

διατροφικών όσο και των υπολοίπων αναγκαίων, δεν θα μειωθεί ούτε θα παρατηρηθούν 

ελλείψεις, καθώς έχουν ήδη μεγάλα αποθέματα ενώ η επιστροφή σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς 

αγοράς έχει επανέλθει. Η μεγάλη διαφορά που συνίσταται στις ανωτέρω επιχειρήσεις είναι ο 
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τρόπος αγοράς και πληρωμής, καθώς έχουν αυξηθεί κατά έξι φορές οι παραγγελίες μέσω 

διαδικτύου.  

Αναφορικά με τις τιμές, υπάρχει μία διεθνής πίεση αύξησής τους, ωστόσο ο Υπουργός Γεωργίας, 

Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας κ. Luis Planas, διαβεβαίωσε ότι στη χώρα δεν διαφαίνεται μία 

αύξηση των τιμών καθώς διαθέτει μεγάλα αποθέματα και δεν παρατηρείται έλλειψη προϊόντων.   

Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες του κλαδικού τύπου, οι αγρότες θα 

έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν δάνεια από τις Βρυξέλλες, ύψους έως και 200.000 ευρώ, με 

ευνοϊκούς όρους, για την αντιμετώπιση της κρίσης. 
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