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Έκτακτα μέτρα στήριξης των αγροτών, λόγω των αρνητικών συνθηκών που 

επικρατούν στον γεωργικό τομέα της Ισπανίας από το φαινόμενο ξηρασίας και 

των επιπτώσεων από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία 

 
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε την 15η Μαρτίου, βασιλικό διάταγμα, το οποίο περιλαμβάνει 

έκτακτα μέτρα ενίσχυσης του αγροτικού τομέα. Τα μέτρα εφαρμόζονται σε τέσσερα πεδία -

φορολογικό, εργασιακό, χρηματοδοτικό και υδρολογικό-, ενώ μετέχουν συνολικά έξι υπουργεία. 

Σκοπός της βοήθειας είναι η αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών, που αντιμετωπίζει ο 

αγροτικός τομέας, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, που έχει σημειωθεί τους τελευταίους 

μήνες, καθώς και λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας, πρώτων υλών και ζωοτροφών. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το πρόβλημα της ξηρασίας, που πλήττει την ιβηρική χερσόνησο, 

προκαλώντας δυσκολίες στους αγρότες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Από την αρχή του 

περασμένου Οκτωβρίου, η κατακρήμνιση στην Ισπανία είναι 41,1% μικρότερη από ό,τι ήταν τις 

προηγούμενες χρονιές, ενώ τα αποθέματα ύδατος φθάνουν μόλις στο 40,5% του συνόλου της 

μέγιστης χωρητικότητας, 12 πόντους χαμηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.  

Αναφορικά με τα εργατικά μέτρα και τις υποχρεώσεις στην κοινωνική ασφάλιση, οι επιχειρήσεις, 

που συμπεριλαμβάνονται στο Ειδικό Γεωργικό Σύστημα της χώρας (Systema Especial Agrario) 

και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του τομέα, θα καταβάλουν επτά φορές μικρότερο ποσοστό στην 

κοινωνική ασφάλιση, ήτοι 0,5%. Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις, η περίοδος των 

δεδουλευμένων θα είναι μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου και για τους ελεύθερους επαγγελματίες 

μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Συμφωνήθηκε, επίσης, η μείωση των ελάχιστων πληρωμένων 

βαρδιών, προκειμένου ο εργαζόμενος να έχει δικαίωμα επιδόματος ανεργίας ή επιδόματος σε 

εποχιακούς εργάτες στις Κοινότητες της Ανδαλουσίας και της Εστρεμαδούρας, οι οποίες έχουν 

πληγεί περισσότερο από την ξηρασία, από 35 σε 20. 

Στα φορολογικά μέτρα ξεχωρίζει η μείωση του συντελεστή του φόρου, επί του εισοδήματος 

φυσικού προσώπου (IRPF), στο 20%, για τις αγροτικές δραστηριότητες, στοιχείο που 

υπολογίζεται ότι θα ωφελήσει 918.000 γεωργούς και κτηνοτρόφους. Επιπροσθέτως, ορισμένα 

υπαίθρια ακίνητα για συγκεκριμένους αγρότες, που πληρούν τα κριτήρια, που αναφέρονται στο 

Βασιλικό Διάταγμα, εξαιρούνται από την καταβολή του φόρου επί των ακινήτων (IBI). Όσον 

αφορά την ενίσχυση των εξαγωγών, υιοθετείται μία γραμμή βοήθειας συνολικού 

προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ, ενώ θα μπορούν να κινητοποιηθούν 100 εκ. ευρώ επιπλέον στον 

κλάδο, καθώς και εγγυήσεις για εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και χρηματοδοτήσεις 2,7 εκ. 

ευρώ. Επιπλέον, η Κυβέρνηση θα ζητήσει την προκαταβολή και την ευελιξία των προϋποθέσεων 

αρωγών της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. 
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Τέλος, προκειμένου να ενισχύσει την άρδευση, το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και 

Δημογραφικής Πρόκλησης θέτει αποδεκτές τιμές στη χρήση αφαλατωμένου ύδατος. Ειδικά 

μέτρα για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και της έλλειψης νερού λήφθηκαν για τις περιοχές της 

Guadiana και της Guadalquivir. 
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