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Ο αντίκτυπος της πανδημίας στον κλάδο των διατροφικών προϊόντων στην 
Ισπανία για το 2020 

 

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών ήταν ένας από τους λίγους που αντιστάθηκαν καλύτερα στην 

κρίση του κορωνοϊού στην Ισπανία. Εντούτοις, ο κύκλος εργασιών του κλάδου σημείωσε πτώση 

των εσόδων του κατά 5%, ή 129,85 δις ευρώ το 2020 και διακόπηκε η ανοδική τάση που είχε τα 

προηγούμενα έξι χρόνια. Συγκριτικά με τα στοιχεία του 2019, καταγράφηκαν 7,25 δις ευρώ 

λιγότερα. 

 

Καθοριστικό παράγοντα της προαναφερθείσας πτώσης αποτέλεσε η υπολειτουργία του κλάδου 

της φιλοξενίας και του τουρισμού, όντας βασικοί ‘πελάτες’ της βιομηχανίας των τροφίμων και 

ποτών. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η οικιακή κατανάλωση και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, δεν 

ήταν δυνατό να αποφευχθεί η πτώση, διότι οι πωλήσεις που απευθύνονται στον τουρισμό 

παράγουν μεγαλύτερη αξία. Παρατηρήθηκε αύξηση κατά 19% στις δαπάνες κατά κεφαλήν, ή 

από 1.352 ευρώ στα 1.609 ευρώ. Οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 4,4%, ξεπερνώντας τα 

33,9 δις ευρώ, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο ήταν θετικό στα 12,6 δις ευρώ, ενώ και η πτώση των 

εισαγωγών είχε μεγάλη συμβολή σε αυτό το γεγονός.  Ένας από τους λόγους που αυξήθηκαν οι 

εξαγωγές ήταν η στροφή της Κίνας στην ισπανική αγορά για τα προϊόντα χοιρινού κρέατος, λόγω 

της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Αυτό οδήγησε στην αύξηση των συγκεκριμένων 

πωλήσεων προς τον ‘γίγαντα της Ασίας’ κατά 67%, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή 

της Ισπανικής Ομοσπονδίας Τροφίμων και Ποτών (FIAB), κ. Mauricio García de Quevedo. 

 

Ο ίδιος προβλέπει ότι το 2021 θα είναι ένα καλό έτος για τις εξαγωγές, λόγω της εξαίρεσης 

προϊόντων, όπως το λάδι και το κρασί, από τους αμερικανικούς δασμούς. Όσον αφορά την 

ανάκαμψη του κύκλου εργασιών του κλάδου, υπογραμμίζει ότι θα εξαρτηθεί από την επιστροφή 

του τουρισμού στα φυσιολογικά επίπεδα και από την πρόοδο του εμβολιασμού. Ακόμα, 

επισημαίνει ότι τις επόμενες 100 ημέρες μπορεί να αρχίσει ο εμβολιασμός των υπαλλήλων των 

εταιριών του κλάδου. 

 

Τέλος, ο κ. Fernando Miranda, Γενικός Γραμματέας Γεωργίας και Τροφίμων του ισπανικού 

Υπουργείου Γεωργίας, αναφέρει ότι πρέπει να περιμένουμε έως τα τέλη του 2022 ή και το 2023, 

προκειμένου να φτάσει ξανά ο κλάδος των τροφίμων στις - προ-πανδημίας - ανοδικές τάσεις. 
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