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                                                                                                            Μαδρίτη, 13 Απριλίου 2020  

                                                                                                

 

Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στον αγροτικό τομέα στην Ισπανία (Β) 

 

Η κατάσταση του αγροτικού τομέα στην Ισπανία έναντι της κρίσης του κορωνοϊού. Μέτρα και 

κίνητρα του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων σε δύο τομείς. 

 

Δεδομένου ότι ενδέχεται να υπάρξουν παρόμοιες προκλήσεις και στη χώρα μας, αφενός ως την 

αντιμετώπιση της έλλειψης απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής εποχικών 

φρούτων και λαχανικών, αφετέρου ως προς την ενίσχυση του τομέα της βιομηχανίας του κρέατος, 

κατόπιν περαιτέρω έρευνας του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, σημειώνονται τα ακόλουθα:  

 

Α. ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

✓ Οι συνολικές θέσεις που υπολογίζει το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και 

Τροφίμων, σε συνεργασία με τις εδώ αγροτικές ενώσεις, ότι είναι αναγκαίες για την 

εσοδεία εποχικών φρούτων και λαχανικών, φθάνουν τις 85.000 έως και τον Σεπτέμβριο 

τ.έ. 

 

✓ Η συμμετοχή των Ισπανών στις ανωτέρω θέσεις αναμένεται να αυξηθεί για τους εξής 

λόγους: 

o Οι άνεργοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν παράλληλα το επίδομα ανεργίας, 

επομένως, αποτελεί κίνητρο για επιπλέον εισόδημα. 

o Οφείλουμε να συγκρατήσουμε ότι οι εποχιακές θέσεις στον τομέα του τουρισμού 

δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός τ.έ.. Αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι θα 

αυξηθεί η ζήτηση απασχόλησης σε άλλους τομείς που τυχόν θα 

προσφερθούν στην αγορά εργασίας, όπως η αγροτική συγκομιδή. 

Σημειώνεται ότι τα έσοδα και το αντικείμενο εργασίας στον τουριστικό τομέα είναι 

πιο δελεαστικά για τους Ισπανούς από ότι η αγροτική ενασχόληση. Δεδομένου, 

ωστόσο, ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη εναλλακτική, θα επιλέξουν, 

πιθανόν σε μεγάλο βαθμό, την προσωρινή απασχόληση στη συγκομιδή, για το 

τρέχον έτος. 

o Όλοι έχουν πλέον συνείδηση και όχι απλώς γνώση της κρίσης που θα επέλθει το 

επόμενο διάστημα στην οικονομία της χώρας, αλλά και παγκοσμίως. Αν και κανείς 

δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την ακριβή αρνητική επίπτωση, αναμένεται ότι 

πολλά άτομα θα επιλέξουν να αυξήσουν το εισόδημά τους το δυνατόν 

περισσότερο, προκειμένου να προστατευτούν περαιτέρω. 
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✓ Η υιοθέτηση της παράτασης της εργατικής άδειας σε όσους αλλοδαπούς, των οποίων 

η άδεια λήγει έως και τις 30 Ιουνίου, λήφθηκε προκειμένου, κατά κύριο λόγο, να παρέχουν 

το κίνητρο στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολούνται ήδη αυτήν 

την περίοδο στη συγκομιδή της φράουλας. Ο αριθμός των εν λόγω εργαζομένων 

υπολογίζεται στα 7.000 άτομα.  

 
✓ Αγροτικές ενώσεις έχουν ανακοινώσει ότι κρίνουν θετικά τα μέτρα που ελήφθησαν αλλά 

δεν τα θεωρούν αρκετά, ενώ δεν θεωρείται ότι τελικά, έστω και με αυτόν τον τρόπο, θα 

καλυφθεί το 100% των θέσεων. 

 
✓ Πρόβλημα δεν αποτελεί μόνο ο αριθμός των ατόμων, αλλά και η έλλειψη εμπειρίας όσων 

απασχοληθούν για πρώτη φορά. Αυτό μπορεί να επηρεάσει, ως ένα βαθμό, την 

αποτελεσματικότητα και τη συνολική εσοδεία, αν και η εν λόγω επίπτωση θα είναι μικρή, 

εφόσον βρεθεί ο αναγκαίος αριθμός εργαζομένων. 

 

✓ Κάθε μήνας έχει και διαφορετικές απαιτήσεις εργαζόμενων. Δεν αποκλείεται, σε 

περίπτωση που η κατάσταση βελτιωθεί, όπως λ.χ. ύπαρξη λιγότερων κρουσμάτων 

κορωνοϊού, αύξηση των τεστ κοκε, να επιτραπεί στο μέλλον η μετακίνηση ορισμένων 

αλλοδαπών εργαζόμενων, όπως γινόταν έως τώρα, κυρίως από το Μαρόκο.  

 

Β. ΖΗΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

(ιδίως για τα αμνοερίφια) 

• Δίνεται βοήθεια, μέγιστης αξίας 30 ευρώ, για κάθε ερίφιο ή πρόβατο, το οποίο είναι 4 

μηνών ή νεότερο, που βγήκε από τη φάρμα για σφαγή από τις 14 Μαρτίου και έως τη λήξη 

της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

• Δικαιούχοι είναι όσες φάρμες ή μεγαλύτερες μονάδες, κατέχουν 30 ή περισσότερα θηλυκά 

ζώα, ικανά για αναπαραγωγή. 

• Η βοήθεια δίνεται, το μέγιστο, για 70 ζώα σε όσους έχουν φάρμα ή 200 σε όσους διαθέτουν 

μεγαλύτερες μονάδες. 

• Το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων έχει κάνει έκκληση για 

κατανάλωση κατ’ οίκον των εν λόγω ειδών κρέατος. 

Τέλος, σημειώνεται ότι είναι πιθανό να ληφθούν επιπλέον μέτρα, ή να τροποποιηθούν τα 

ανωτέρω, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε τομέα. 
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