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   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
                  Μαδρίτη, 4 Ιουλίου 2018 

   

 

Ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων τονίζει τη σημασία 

των γεωργικών  συνεταιρισμών 

 

Ο νέος Ισπανός Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, κ. Luis Planas, σε 

πρόσφατες δηλώσεις του, τόνισε τη σημασία των γεωργικών συνεταιρισμών στην 

Ισπανία, οι οποίοι παρέχουν το 60% της τελικής γεωργικής παραγωγής της χώρας και το 

30% των πωλήσεων στον τομέα των τροφίμων. Στο γεωργικό τομέα, υπάρχουν 

περισσότεροι από  3.400 συνεταιρισμοί και πάνω από 1 εκατομμύριο συνεταιριστικά 

μέλη, οι οποίοι αναδεικνύουν την καλή πορεία του τομέα.  

Ο κ. Luis Planas επεσήμανε τη σημασία των συνεταιρισμών στη δύσκολη οικονομική 

περίοδο που διένυσε η χώρα τα τελευταία χρόνια και στη διαδικασία της οικονομικής 

ανάκαμψης στην οποία βρίσκεται, τόσο στον τομέα της παραγωγής και των πωλήσεων, 

όσο και στην απασχόληση εργατικού δυναμικού. Ακόμη, υπογράμμισε την ικανότητα 

που διαθέτουν οι συνεταιρισμοί να ενσωματώνονται στην ανοιχτή οικονομία της αγοράς, 

ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον ανταγωνισμό. 

Επίσης, τονίστηκε ο εξαγωγικός προσανατολισμός που διαθέτουν οι συνεταιρισμοί, τόσο 

εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός αυτών. Ο Κτηνοτροφικός 

Συνεταιρισμός της Κοιλάδας των Pedroches (COVAP), τα τελευταία 40 χρόνια, έχει 

συμβάλλει σημαντικά στην κατάρτιση και ενσωμάτωση νέων εργαζομένων αλλά και 

εργαζόμενων γυναικών και στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση του αγροτικού 

περιβάλλοντος.  

Σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ο κ. Luis Planas, δήλωσε ότι πρόκειται να 

δημιουργηθεί μία κοινή πλατφόρμα με τις Αυτόνομες Κοινότητες, τις αγροτικές ενώσεις 

και τους συνεταιρισμούς, ώστε να υπάρξει μία ενιαία ισπανική θέση σε αυτό τον τομέα. Η 

κυβερνητική πολιτική προωθεί την ένωση όλων των παραπάνω και θα επιχειρηθεί η 

σύναψη συμφωνιών με τις Αυτόνομες Κοινότητες και με τους τομείς που σχετίζονται με 

τη διαδικασία  της διανομής.   

Σχετικά με τα τιμολόγια για τις επιτραπέζιες ελιές και την πράξη άμυνας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς της αμερικανικές αρχές και όσα προωθούν στον εμπορικό τομέα, ο 

Ισπανός υπουργός εξέφρασε την επιθυμία να εξαλειφθούν, με βάση οικονομικά και 
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τεχνικά  στοιχεία, ήτοι τα αθέμιτα μέσα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη γεωργική 

παραγωγή.  

Τέλος, ο κ. Planas δήλωσε ότι βρίσκεται εν αναμονή της τελικής απόφασης, σχετικά με 

τις τιμές που επρόκειτο να εγκριθούν στις 24 Ιουλίου στο πλαίσιο της Επιτροπής 

Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ. Αν δεν υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή των 

προθέσεων των ΗΠΑ, σκοπός της ισπανικής κυβέρνησης είναι να απευθυνθεί στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, ώστε να υπερασπισθεί τα συμφέροντα των 

παραγωγών.  

 


