
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

 Μαδρίτη, 3.04.2020 

                                                                                                                        

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Όπως αναμενόταν, η πρώτη και η δεύτερη εβδομάδα της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην 

Ισπανία, η οποία κηρύχθηκε στις 13 Μαρτίου, χαρακτηρίστηκε από συνεχιζόμενη αύξηση αγορών 

τροφίμων από τους καταναλωτές, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εβδομάδες του προηγούμενου 

έτους. Ωστόσο, η αύξηση αυτή ήταν εμφανώς πιο μετριασμένη τη δεύτερη εβδομάδα σε σχέση 

με την πρώτη, καθώς τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν ήδη εφοδιαστεί τα απαραίτητα σε μεγάλο 

βαθμό από την αρχή της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, ο εφοδιασμός των σούπερ μάρκετ, τα οποία 

πλέον αποτελούν και τη μοναδική πηγή τροφοδοσίας, καθώς έχουν κλείσει παντός είδους σημεία 

εστίασης στην Ισπανία, γίνεται κανονικά και δεν παρατηρούνται ελλείψεις, με ελάχιστες εξαιρέσεις 

σε ορισμένα είδη (χαρτί υγείας, ζυμαρικά, υγρά σαπούνια) μόνο τις πρώτες ημέρες της κρίσης. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ 16 και 23 Μαρτίου (2η εβδομάδα κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην 

Ισπανία), οι αγορές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 10,9%, σε σύγκριση με τις αγορές της αντίστοιχης 

12η εβδομάδας του 2019.  

Παρόλα αυτά, δεν παρατηρείται κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή της κατανάλωσης 

φρούτων για το εν λόγω διάστημα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αν και έχουν 

αυξηθεί κατά περίπου 10% με 15% οι πωλήσεις πορτοκαλιών. Πρόβλημα φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν τα κόκκινα φρούτα, όπως οι φράουλες, καθώς έχουν μειωθεί οι τιμές τους και η 

κατανάλωσή τους, ενώ οι εξαγωγές τους, που αποτελούν και την κυριότερη πηγή εσόδων στον 

τομέα των φρούτων, έχουν μειωθεί εξαιτίας του κορωνοϊού Coid-19. 

Σημειώνεται βέβαια ότι, όπως και σε υπόλοιπες χώρες, έτσι και στην Ισπανία, υπάρχει 

ανησυχία για την έλλειψη εποχικά εργαζόμενων στη συγκομιδή των φρούτων. Δεδομένου 

ότι η χώρα έχει κλείσει τα σύνορά της ενώ αντίστοιχα άλλες χώρες έχουν επίσης κλείσει τα σύνορά 

τους με την Ισπανία, δεν είναι δυνατή, προς το παρόν, η μετακίνηση εργαζομένων από άλλα 

κράτη, όπως λ.χ. του Μαρόκου, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Παράλληλα, ο κατ’ οίκον 

περιορισμός έχει δυσκολέψει επιπλέον την εύρεση ατόμων.  

Δεδομένου ότι, εντός των επόμενων εβδομάδων, ξεκινάει η συγκομιδή ορισμένων φρούτων στις 

Κοινότητες της Ανδαλουσίας, Εστρεμαδούρα, Μούρθια, Αραγονίας και Καταλονίας, δεν 

αποκλείεται να ληφθούν μέτρα από το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και 

Τροφίμων για την αντιμετώπιση του ζητήματος, όπως εξάλλου ζητούν πολλές αγροτικές 

ενώσεις.  

Το εμπόριο αγαθών πραγματοποιείται κανονικά στην Ισπανία, καθώς έχει θεωρηθεί από το 

κράτος ουσιώδης τομέας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους χρόνους για τη 

διέλευση των φορτηγών αυτοκινήτων εμπορευματικών μεταφορών από τα σημεία διέλευσης σε 

εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και τις καθυστερήσεις που τυχόν σημειώνονται στον 

ιστότοπο: https://covid-19.sixfold.com/ . 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
https://covid-19.sixfold.com/

