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Φαινόμενο ξηρασίας σε Πορτογαλία και Ισπανία και οι επιπτώσεις στον γεωργικό 
τομέα και τις αγροτικές οικονομίες των δύο χωρών 

 

Η Ισπανία και η Πορτογαλία βρίσκονται αντιμέτωπες με τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων  

ετών, καθώς τους τελευταίους μήνες στο νότο της Ιβηρικής, παρότι χειμώνας, δεν βρέχει. Είναι 

αυτονόητο ότι οι συνέπειες είναι καταστροφικές για τον εκεί πληθυσμό και, ιδίως, για τους 

αγρότες, οι οποίοι, εξαιτίας της έλλειψης νερού, αντιμετωπίζουν μείωση παραγωγής και 

περαιτέρω κίνδυνο για τις καλλιέργειές τους. Σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των πρώτων υλών 

και της ενέργειας, που παρατηρούνται τους τελευταίους μήνες, η ξηρασία επηρεάζει τα κέρδη 

των γεωργών και κτηνοτρόφων, σε βαθμό που καθίσταται αδύνατον να συνεχίσουν τη λειτουργία 

τους, υπό αυτές τις συνθήκες.  

Ο τωρινός χειμώνας είναι ο δεύτερος πιο ξηρός του 21ου αιώνα για την Ισπανία, ενώ η χειρότερη 

περίοδος, που έχει σημειωθεί έως τώρα, αφορά το 2007-2008. Από τον περασμένο Νοέμβριο, 

στην Ισπανία, το επίπεδο βροχοπτώσεων έχει μειωθεί κατά 38%, από ό,τι ο μέσος όρος των 

τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να συνεχίζουν να είναι υψηλότερες σε σχέση με 

προηγούμενα έτη. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία υπολογίζει ότι οι υψηλότερες από τις 

συνήθεις θερμοκρασίες θα παρατηρηθούν έως τουλάχιστον και τον ερχόμενο Απρίλιο, κάτι που 

θα δυσχεράνει την ήδη κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κλάδου, περίπου το 

ήμισυ των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας απειλούνται από την ξηρασία, ενώ ήδη το 10% 

έχει τεθεί σε κατάσταση παρατεταμένης ξηρασίας από το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας 

και Τροφίμων, με πολλούς αγρότες να τονίζουν ότι το ποσοστό, που πραγματικά βρίσκεται σε 

έκτακτη κατάσταση, είναι πολύ μεγαλύτερο. Η Ανδαλουσία είναι η Κοινότητα, η οποία κυρίως 

επηρεάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς να εξαιρούνται άλλες Κοινότητες της κεντρικής 

και νότιας Ισπανίας.  

Η κρίση αυτή επηρεάζει και τους κτηνοτρόφους. Όπως προαναφέρθηκε, τα επίπεδα ξηρασίας 

επηρεάζουν, σε μεγάλο βαθμό, την αγροτική παραγωγή και, κατά συνέπεια, την παραγωγή 

ζωοτροφών, η οποία αυξάνει περαιτέρω τα κόστη των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα δουν τα 

λειτουργικά τους έξοδα να αυξάνονται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, σε σχέση με άλλες 

χρονιές. Εφόσον δεν υπάρξει περαιτέρω στήριξη, πιθανολογείται ότι ορισμένα από τα ζώα θα 

αναγκαστούν να αποκλειστούν από τροφή.  

Ωστόσο, η ισπανική κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει περί τα 570 εκατ. ευρώ από τα κεφάλαια 

Νext Generation της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη από την πανδημία, προκειμένου 

να καταστήσει τα αρδευτικά της συστήματα πιο αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένης της 

ενσωμάτωσης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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Ακόμη, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι δύο πληγείσες 

χώρες ανέφεραν το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, με κοινή δήλωσή τους, 

ζήτησαν περισσότερες βοήθειες από τα κεφάλαια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ενώ 

αναμένεται να συζητηθούν περαιτέρω στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας 

Ε.Ε. Αναλυτικότερα, αιτούνται:   

− Αύξηση του ποσοστού άμεσων πληρωμών, σύμφωνα με το Άρθρο 75(3) του Κανονισμού 

(ΕΕ) Ν. 1306/2013. 

− Εφαρμογή της ρήτρας ανωτέρας βίας για στήριξη των πληγεισών περιοχών.  

− Εφαρμογή νέου έκτακτου προσωρινού μέτρου, που θα επιτρέπει στα κ.-μ. να έχουν 

πρόσβαση σε κεφάλαια για την υπαίθρια ανάπτυξη, για την αποστολή απ’ ευθείας 

βοηθειών σε αγρότες και κτηνοτρόφους, που πλήττονται από τα αυξημένα κόστη, στην 

ίδια γραμμή με τα έκτακτα μέτρα, που θεσπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.  

− Εξέταση της εφαρμογής στη βάση του Άρθρου 221 του Κανονισμού 1308/2013 για μέτρα, 

τα οποία στοχεύουν στην αποζημίωση των γεωργών, που επηρεάζονται από τη ξηρασία.  

Στην ίδια γραμμή με το Σχέδιο για την εξασφάλιση της διατροφικής διανομής και ασφάλειας σε 

περιόδους κρίσης, επίκειται να συνεδριάσει η Ομάδα Ειδικών Ετοιμότητας Ασφάλειας Τροφίμων 

και Μηχανισμού Αντίδρασης Ε.Ε., εξετάζοντας όλες τις πιθανότητες για να εξασφαλιστεί η 

αναγκαία και οικονομικά προσιτή τροφοδοσία ζωοτροφών και άλλων προϊόντων και, εφόσον 

κριθεί αναγκαίο, μέτρα αναφορικά με την εξαγωγή και εισαγωγή των προϊόντων αυτών.  
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