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Ελλείψεις προσωπικού στη βρετανική βιομηχανία τροφίμων 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από την αρχή της πανδημίας, περίπου 290 
χιλ. εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αποχώρησαν από τον κλάδο των τροφίμων. Ο αριθμός αυτός 
δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν επιπλέον απώλειες οφειλόμενες στην ολοκλήρωση του προγράμματος 
στήριξης της εργασίας λόγω πανδημίας, το οποίο έληξε στο τέλος Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους. 

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού έχει συχνά αποδοθεί στην απώλεια εποχικών εργαζόμενων, 
κυρίως από την ανατολική Ευρώπη, λόγω πανδημίας, εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ, ή και τα δύο. Μάλιστα, 
στο τέλος του 2020, η βρετανική κυβέρνηση υπέκυψε στην πίεση της βιομηχανίας και παραχώρησε 30 
χιλ. εποχικές θεωρήσεις για εργαζόμενους στον κλάδο της παραγωγής φρούτων και λαχανικών για το 
2021, με δυνατότητα επέκτασης κατά 10 επιπλέον χιλιάδες. Τον δε Δεκέμβριο του 2021, η Κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότι οι παραγωγοί φρούτων και λαχανικών θα μπορούν κατά τη διάρκεια των επομένων 
τριών ετών (2022-2024) να προσλαμβάνουν εποχικούς αλλοδαπούς εργαζόμενους με ειδικές, ή 
επέκταση των υπαρχουσών ειδικών αδειών (special visa) για την συγκομιδή των νωπών προϊόντων που 
παράγουν.  

Τα στοιχεία της βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας καταδεικνύουν ότι περίπου 60% των εργαζόμενων 
που αποχώρησαν από τον κλάδο των τροφίμων στη διάρκεια της πανδημίας είναι Βρετανοί, ποσοστό 
που ανεβαίνει στο 80% για το μόνιμο προσωπικό. Και μάλιστα, η πλειοψηφία αυτού του προσωπικού 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε ηλικία προς εργασία, το οποίο σημαίνει ότι αποχωρούν από τον κλάδο 
επειδή αναζητούν καλύτερες συνθήκες αλλού. Επιπλέον, παρόλο που κλαδικοί φορείς υποστήριζαν ότι 
οι 30 χιλ. εποχικές θεωρήσεις που προσφέρθηκαν δεν θα ήταν αρκετές, στοιχεία του Υπουργείου 
Εσωτερικών καταδεικνύουν ότι αξιοποιήθηκαν τελικά μόνο 24.661.  

Ομοίως, στον τομέα της κτηνοτροφίας, όπου ενώ στην πραγματικότητα η απώλεια Βρετανών 
εργαζόμενων είναι εξίσου επιζήμια, τη δημοσιότητα εξακολούθησε να απασχολεί η αποχώρηση των 
εργαζόμενων από την ΕΕ. Σύμφωνα με τη βρετανική Στατιστική Υπηρεσία, τα τελευταία χρόνια περίπου 
36 χιλ. εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει από τον τομέα της ζωικής παραγωγής και περισσότερο από το 
90% αυτών είναι Βρετανοί.  Αντίθετα, στην επεξεργασία κρέατος, έφυγαν 25 χιλ., 43% Βρετανοί, 57% 
εργαζόμενοι ΕΕ. Ο βρετανικός Σύνδεσμος Επεξεργασίας Κρέατος εκτιμά το ποσοστό κενών θέσεων στον 
κλάδο σε 15%, ενώ ειδικά στα σφαγεία σε 65%. 

 

Αριθμός εργαζομένων ανά δραστηριότητα και εθνικότητα (σε χιλιάδες) 

 2011-2015 2017-2019 2021 Δ 2017-2019/2021 

 ΗΒ ΕΕ ΗΒ ΕΕ ΗΒ ΕΕ ΗΒ ΕΕ 

Μη πολυετείς καλλιέργειες 19,3 4,7 14,9 5,2 12,9 1,5 −13% −71% 

Πολυετείς καλλιέργειες 3,7 - 6,8 - 5,8 - −15% - 

Πολλαπλασιασμός φυτών 13,7 3,3 13,7 - 14,3 - 4% - 

Παραγωγή ζώων 130,1 1,9 123,5 6,2 89,4 3,8 −28% −39% 
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 2011-2015 2017-2019 2021 Δ 2017-2019/2021 

 ΗΒ ΕΕ ΗΒ ΕΕ ΗΒ ΕΕ ΗΒ ΕΕ 

Μεικτή γεωργία 83,9 3,2 95,3 4,9 76,8 - −19% −100% 

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή 26,7 4,1 39,1 4,8 29,3 - −25% −100% 

Αλιεία 7,9 - 10,4 - 6,9 - −34% - 

Ιχθυοκαλλιέργεια 4,3 - 9,9 - 9,2 - −7% - 

Επεξεργασία κρέατος 41,6 36,9 30,0 27,4 19,5 13,4 −35% −51% 

Επεξεργασία ψαριών 9,3 6,2 6,4 4,6 7,7 - 20% −100% 

Επεξεργασία οπωροκηπευτικών 18,5 13,0 18,1 13,3 19,0 6,8 5% −49% 

Παραγωγή γαλακτοκομικών 18,8 4,5 17,8 4,2 17,6 7,6 −1% 81% 

Παραγωγή σιτηρών και αμύλου 9,5 - 11,0 - 13,4 - 22% - 

Αρτοποιία 51,1 8,8 39,1 12,9 39,2 8,1 - −37% 

Παραγωγή άλλων τροφίμων 68,0 16,3 70,2 27,9 57,1 18,4 −19% −34% 

Παραγωγή ζωοτροφών 14,3 6,5 14,7 3,5 16,6 3,2 13% −9% 

Παραγωγή ποτών 49,5 5,2 55,3 2,6 64,9 1,4 17% −46% 

Εστιατόρια 540,5 94,1 652,6 153,3 579,7 94,3 −11% −38% 

Υπηρεσίες εστίασης για εκδηλώσεις 158,5 12,4 204,5 25,7 181,9 26,3 −11% 2% 

Παμπ και μπαρ 275,5 11,6 255,6 12,8 248,8 2,4 −3% −81% 

Σύνολο 1.544,7 232,9 1.688,9 309,2 1.511,6 187,1 −10% −39% 

Πηγή: Περιοδικό The Grocer, τεύχος 15/1/2022 

 

Περισσότερο ανησυχητική κρίνεται η αποχώρηση εργαζόμενων στις ηλικίες 45-54 και στα αγροκτήματα 
και στην μεταποίηση. Οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αυξήθηκαν σημαντικά στη διάρκεια της πανδημίας, 
ενώ και η Τράπεζα της Αγγλίας επεσήμανε το φαινόμενο ως παράγοντα κινδύνου για την οικονομική 
ανάκαμψη της χώρας. Στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων, ένας στους 5 εργαζόμενους αναμένεται 
να φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης την επόμενη δεκαετία, ενώ στον αγροτικό τομέα η αναλογία είναι 
ακόμα μεγαλύτερη. Αν ο κλάδος δεν καταφέρει να προσελκύσει νεότερους εργαζόμενους, το μέλλον του 
διαγράφεται δυσοίωνο. Γενικότερα η βιομηχανία τροφίμων υποφέρει λιγότερο από τα αγροκτήματα 
καλλιεργειών και τις εγκαταστάσεις εκτροφών. Ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι έφυγαν από τις θέσεις 
εργασίας τους σε ορισμένους τομείς, σε άλλους, όπως την ποτοποιία, πραγματοποιήθηκε εισροή 
εργαζομένων.  

 

Περισσότερο από κάθε άλλη, η ηλικιακή ομάδα 25 – 34 εγκατέλειψε τον κλάδο των τροφίμων στη 
διάρκεια της πανδημίας, ακολουθώντας το «αντι-εργασιακό» κίνημα που προτρέπει τους υποστηρικτές 
του να εργάζονται σε παραδοσιακές δουλειές όσο το δυνατό λιγότερο, δίνοντας προτεραιότητα στον 
ελεύθερο χρόνο τους. Η δημοτικότητα αυτής της τάσης υποδηλώνει μια μακροπρόθεσμη μεταβολή στις 
προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής των νεότερων γενεών που ενδεχομένως να συνιστά μακροπρόθεσμό 
κίνδυνο για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Η ανταπόκριση και η προσαρμογή των επιχειρήσεων 
καθίσταται συνεπώς κρίσιμη. Ευέλικτο ωράριο, αυξήσεις, χρηματική επιβράβευση παραμονής στην 
εργασία, αλλά και άντληση εργαζόμενων από εναλλακτικές πηγές (απόστρατοι, μακροχρόνια άνεργοι, 
πρώην κατάδικοι) είναι ορισμένα από τα μέτρα που λαμβάνονται για την προσέλκυση εγχώριων 
εργαζόμενων και τη μείωση της εξάρτησης από φθηνό εισαγόμενο εργατικό δυναμικό στη μετά-Brexit 
και μετά-Covid εποχή.  

 


