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ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2,7 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία από την ισπανική κυβέρνηση για την 
προμήθεια δημητριακών 

               

Επισημαίνεται ότι σε πρόσφατη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο 

Ισπανός Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων κ. Luis Planas εξέφρασε προς τον Υπουργό 

Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων της Ουκρανίας κ. Mykola Solsky την δέσμευση της Ισπανίας 

να συνεισφέρει 2,7 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία «Σιτηρά από την Ουκρανία», ώστε να 

διασφαλιστεί η διοχέτευση σιτηρών στις ευάλωτες και ιδιαίτερα εξαρτώμενες από την εν λόγω 

πρώτη ύλη χώρες. Επιπλέον, εξέφρασε στον ομόλογό του την αλληλεγγύη της Ισπανίας προς 

τον ουκρανικό λαό όσον αφορά τις τραγικές συνέπειες της ρωσικής εισβολής, καθώς και την 

ευγνωμοσύνη του προς τους Ουκρανούς αγρότες που, παρά τον πόλεμο, συνεχίζουν ακάθεκτοι 

την παραγωγή των εξαιρετικά στρατηγικών για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια εν λόγω 

γεωργικών προϊόντων και διαβεβαίωσε την συνέχιση της στήριξης της χώρας από την Ε.Ε. και 

τους διεθνείς εταίρους της.  

 

«Η Ουκρανία διαδραματίζει βασικό ρόλο στις διεθνείς γεωργικές αγορές, καθώς αποτελεί τον 

μεγαλύτερο παραγωγό ηλιόσπορων παγκοσμίως, και ένα από τους βασικούς εξαγωγείς 

σιταριού, αραβοσίτου, κριθαριού, σπόρων ελαιοκράμβης και φυτικών ελαίων», δήλωσε ο 

Ισπανός Υπουργός, επισημαίνοντας παράλληλα πως η Συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για 

τα σιτηρά υπήρξε θεμελιώδης για τη διατήρηση της λειτουργίας των γεωργικών αγορών και ότι 

η διασφάλιση της συνέχειας εφαρμογής της είναι υψίστης σημασίας. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, το 2021, η 

Ισπανία εισήγαγε γεωργικά προϊόντα αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ από την Ουκρανία, κυρίως 

δημητριακά (αραβόσιτο και σιτάρι), ηλιέλαιο και ηλιόσπορους. Ομοίως, από την 1η Αυγούστου 

έως τις 29 Νοεμβρίου τ.ε., μέσω του λεγόμενου «διαδρόμου σιτηρών» και χάρη στη Συμφωνία  

της Μαύρης Θάλασσας, εξήχθησαν από τρία ουκρανικά λιμάνια λίγο περισσότεροι από 12 εκατ. 

τόνοι σιτηρών, εκ των οποίων 2,2 εκατ. τόνοι αραβοσίτου και σιταριού στάλθηκαν στην Ισπανία, 

καθιστώντας την ως κύριο προορισμό των ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών. 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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