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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί νεότερη εκδοχή της έρευνας αγοράς για τον 

κλάδο φρούτων και λαχανικών της Ισπανίας, που εκπόνησε το Γραφείο ΟΕΥ 

τον Σεπτέμβριο του 2020 (https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72181). 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην 

Ισπανία, η οποία αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο της πανδημίας, στην 

εθνική παραγωγή καθώς και στο διεθνές και διμερές εμπόριο της 

φιλοξενούσας χώρας.  

Η έρευνα συμπληρώνεται με τα πλήρη δεδομένα για την κατανάλωση (2018-

2020), την παραγωγή (2020) και το εξωτερικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

(1995-2020) στην Ισπανία. Το σχετικό αρχείο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή 

πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora, στον σύνδεσμο 

www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-

ana-xora/infofile/76948.  

  

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72181
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76948
http://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/76948
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Β.1 Εξέλιξη Παραγωγής 

Η παραγόμενη αξία των φρούτων και λαχανικών στην Ισπανία το 2020 

ξεπέρασε τα 15,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2019 

και 13% σε σύγκριση με τη μέση παραγόμενη αξία των τελευταίων πέντε ετών 

(2015-2019).  

Εντούτοις, η συνολική παραγωγή μειώθηκε κατά 2% σε σύγκριση με το 2019, 

στους 28 εκ. τόνους, αυξημένη όμως κατά 1%, σε σύγκριση με το μέσο όρο της 

τελευταίας πενταετίας. Το 60% αφορούσε παραγωγή λαχανικών, το 26% 

αφορούσε εσπεριδοειδή και το 12% γλυκά φρούτα.  

Τα φρούτα και λαχανικά αποτέλεσαν το ήμισυ της φυτικής παραγωγής και το 

30% της συνολικής γεωργικής παραγωγής, συνεχίζοντας να αποτελεί τον 

σημαντικότερο τομέα της γεωργίας. Επιπλέον ένας στους τέσσερεις άμεσα 

εργαζόμενους στον γεωργικό τομέα απασχολείται με την καλλιέργεια φρούτων 

και λαχανικών, ενώ περί τα 100.000 άτομα απασχολούνται έμμεσα στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Όσον αφορά τη συνολική έκταση γης, στην οποία καλλιεργήθηκαν φρούτα 

και λαχανικά, αυτή αυξήθηκε κατά 2% το 2020 και έφθασε τα 1,815 εκτάρια, το 

οποίο αποτελεί 6% περισσότερη γη, σε σύγκριση με το μέσο της τελευταίας 

πενταετίας (2015-2019). Εντούτοις, η αύξηση αφορά σε μεγάλο βαθμό την 

αύξηση της καλλιεργήσιμης γης για φρούτα με κέλυφος, αφού αυξήθηκε κατά 

5% σε ετήσια βάση και 14% σε σύγκριση με τον μέσο όρο πενταετίας. 

Παρατηρήθηκε επιπλέον μία μικρή τάση αύξησης της έκτασης καλλιέργειας 

λαχανικών και τροπικών φρούτων, η έκταση καλλιέργειας εσπεριδοειδών 

παρέμεινε σταθερή ενώ μειώθηκε η αντίστοιχη της καλλιέργειας γλυκών 

φρούτων.  

Β.1.1 Φρούτα 

Τα εσπεριδοειδή αποτελούν τη μεγαλύτερη παραγωγή φρούτων στην Ισπανία, 

καθώς το 2020 η συνολική τους παραγωγή ξεπέρασε τους 7 εκ. τόνους, το 

ήμισυ των οποίων εξήχθησαν, 2,14 εκ. τόνοι καταναλώθηκαν εντός της 

Ισπανίας και ένας τόνος αφορούσε μεταποίηση.  

Παραγωγή Εσπεριδοειδών 2020 

  Προορισμός Παραγωγής (τόνοι) 

Είδος 
Παραγωγή 

(τόνοι) 
Εξαγωγές 

Εγχώρια 

Κατανάλωση 
Μεταποίηση 

Πορτοκάλι Γλυκό 3.496.145  1.387.241  1.376.335  573.276  

Πορτοκάλι Πικρό  7.121  879  2.534  3.697  
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Μανταρίνι 2.317.019  1.427.644  545.720  198.816  

Λεμόνι 1.141.574  640.019  208.425  250.740  

Πόμελο 81.556  55.051  14.136  10.604  

Άλλα 

εσπεριδοειδή 
2.103  1.372  671  18  

ΣΥΝΟΛΟ 7.045.519 3.512.206 2.147.821 1.037.151 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων Ισπανίας 

Η παραγωγή πραγματοποιείται κυρίως στις νότιες κοινότητες της Ισπανίας, με 

τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στην Κοινότητα της Βαλένθια, όπου η 

καλλιεργήσιμη έκταση φθάνει τα 159.000 εκτάρια και η παραγωγή αποτελεί το 

ήμισυ της συνολικής ισπανικής παραγωγής. Σημαντική είναι και η συμβολή της 

Ανδαλουσίας και ιδιαίτερα των περιοχών της Αλμερία, της Ουέλβα, της 

Κόρδοβα και της Μάλαγα.   

Παραγωγή Εσπεριδοειδών 2020 

Αυτόνομη Κοινότητα 
Έκταση 

(εκτάρια) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

Κοιν. Βαλένθιας 159.098  3.508.051  

Ανδαλουσία 86.870  2.338.844  

Μούρθια 39.379  983.740  

Καταλονία 8.797  179.299  

Κανάρια 1.336  17.760  

Βαλεαρίδες 2.130  8.860  

Γαλικία 277  7.595  

Εστρεμαδούρα 70  1.053  

Πριγκιπάτο Αστουριών –  234  

Καντάβρια 8  68  

Χώρα των Βάσκων  1  15  

Καστίλη και Λεόν 3  -  

ΙΣΠΑΝΙΑ 297.969 7.045.519 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων 

Πέραν των εσπεριδοειδών, η παραγωγή λοιπών φρούτων περιλαμβάνει ένα 

σύνολο αυτών, με τη μεγαλύτερη παραγωγή να αφορά ροδάκινα και 

νεκταρίνια με 1,3 εκ. τόνους το 2020. Οι υπόλοιπες παραγωγές είναι κάτω του 

ενός εκ. τόνου, με τη σημαντικότερη αυτή των μήλων.  

Παραγωγή Μη-Εσπεριδοειδών 2020 

ΕΙΔΟΣ Καλλιεργήσιμη έκταση 

(εκτάρια) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

Μήλο 29.490 522.618 

Αχλάδι 20.221 324.049 

Κυδώνι 849 6.748 

Μούσμουλο 2.257 26.717 
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Άλλα Σαρκώδη Φρούτα 90 249 

Βερίκοκο 19.783 133.296 

Βύσσινο 27.911 83.118 

Ροδάκινο, Νεκταρίνι 72.058 1.309.509 

Δαμάσκηνο 14.406 155.834 

Σύκο 15.720 59.900 

Τσιριμόγια 3.051 44.081 

Ρόδι 5.666 73.341 

Αβοκάντο 15.849 99.125 

Μπανάνα 9.095 420.144 

Χουρμάς 455 1.375 

Φραγκόσυκο 199 890 

Ακτινίδιο 1.589 27.613 

Μάνγο 5.280 37.428 

Λωτός 18.479 484.315 

Παλλούρα, Γκουάβα και άλλα 1.069 27.229 

Φραγκοστάφυλλο 17 74 

Φράουλα 2.665 49.639 

Βακκινιο 4.205 48.516 

Άλλα Ράγα 236 3.349 

ΣΥΝΟΛΟ* 1.102.380 4.589.782 

*Συμπεριλαμβάνονται και οι ξηροί καρποί 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων 

Β.1.2 Λαχανικά 

Η μεγαλύτερη παραγωγός λαχανικών είναι η Ανδαλουσία, η οποία διαθέτει και 

τη μεγαλύτερη καλλιεργήσιμη έκταση στην Ισπανία, 130.653 εκταρίων ή το ένα 

τρίτο της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης λαχανικών.  
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Καλλιεργήσιμη έκταση λαχανικών 2020 

 
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων,  

Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

Οι τομάτες είναι το λαχανικό το οποίο καλλιεργείται περισσότερο στην 

Ισπανία, όπου και η παραγωγή τους, το 2020 ξεπέρασε τους 4,3 εκ. 

τόνους. 

Παραγωγή Λαχανικών 2020 

Είδος 
Καλλιεργήσιμη έκταση 

(εκτάρια) 

Παραγωγή 

(τόνοι) 

Λάχανο  6.282  209.226  

Λαχανίδα 597  13.776  

Σπαράγγι 14.215  65.094  

Σέλινο 2.029  100.978  

Μαρούλι 34.005  961.938  

Αντίδι 2.831  85.687  

Σπανάκι 4.864  82.880  

Σέσκουλο 2.153  58.257  

Γαϊδουράνγκαθο 600  19.071  

Ραπίνι 5.508  62.023  

Ρόκα 253  1.995  

Αντίδι 353  6.092  

Μαϊντανός 164  6.702  

Μπουράντζα 986  20.828  

Καρπούζι 21.617  1.234.850  

130653

52716

50031
32887 25647

23769

13762
13357

13330

9505

71825061

3446

2233

1750

697
58
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Σύνολο Πεπόνι 18.517  610.978  

Κολοκύθι 4.455  143.853  

Κολοκυθάκι 11.092  631.244  

Αγγούρι 7.728  794.867  

Αγγουράκι 1  10  

Μελιτζάνα 3.701  282.200  

Τομάτα 55.468  4.312.895  

Πιπεριά 21.587  1.469.969  

Τσίλι 166  2.882  

Καλαμπόκι Γλυκό 7.357  132.345  

Φράουλα 7.348  272.545  

Αγκινάρα 13.762  196.965  

Μπρόκολο 31.967  527.915  

Κουνουπίδι 9.079  216.389  

Σκόρδο 27.937  269.094  

Κρεμμύδι 24.608  1.299.723  

Πρασουλίδι 713  19.742  

Πράσο 2.893  81.157  

Παντζάρι 1.157  50.674  

Καρότο 6.888  392.774  

Ραπανάκι 260  4.263  

Γογγύλι 308  7.491  

Φασολάκι 7.571  148.016  

Αρακάς 16.020  120.165  

Πράσινα Φασόλια 6.172  54.067  

Λευκό Μανιτάρι 44.992  148.495  

Μανιτάρι 9.321  17.515  

Άλλα Λαχανικά 1.965  39.453  

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 386.084 15.180.448 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων 

Β.2 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

 

Ο κλάδος της καλλιέργειας βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλά προβλήματα ενώ 

αλλάζει ταχέως, ιδιαίτερα τα τελευταία έτη, εξαιτίας της ανάπτυξης της 

τεχνολογίας και των καταναλωτικών συνηθειών. Οι επαγγελματίες του κλάδου 

αναφέρουν δύο θετικά για το μέλλον του κλάδου: τον πιο υγιεινό τρόπος ζωής 

που αυξάνει την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και την τάση που 

παρατηρείται για την απευθείας πώληση στους καταναλωτές, χωρίς 

μεσάζοντες.   

Μεταξύ των αρνητικών θεωρείται η αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε., 

το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τις εμπορικές σχέσεις των δύο βασιλείων και 

ιδιαίτερα σε περίπτωση που εφαρμοστούν δασμοί και προστατευτικά μέτρα. 
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Επιπλέον, η μειωμένη τουριστική κίνηση αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες 

ενώ μεταξύ των σημαντικότερων προβλημάτων είναι ο ανταγωνισμός από 

άλλες χώρες, καθώς και η διακύμανση των τιμών, οι οποίες δεν είναι σταθερές 

με αποτέλεσμα να ενισχύουν την αβεβαιότητα.  
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Γ. ΖΗΤΗΣΗ 
 

Γ.1 Μέγεθος αγοράς  

Γ.1.1 Φρούτα 

Κατανάλωση εκτός οικίας  

Η ισπανική Κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρώτο κύμα της 

πανδημίας, το οποίο έπληξε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ισπανία, εφάρμοσε 

αυστηρό κατ’ οίκον περιορισμό, απαγορεύοντας οποιαδήποτε μετακίνηση, 

πέραν των αναγκαίων. Οίκοθεν νοείται ότι ο τομέας της εστίασης παρέμεινε 

κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, η μειωμένες μετακινήσεις 

των Ισπανών, το κλείσιμο της εστίασης και η μείωση της επίσκεψης αυτών που 

ακολούθησε, επηρέασε σημαντικά την κατανάλωση εκτός οικίας.  

Αναλυτικότερα, η κατανάλωση φρέσκων φρούτων εκτός οικίας, μειώθηκε κατά 

46,4%, σε ετήσια βάση, στους 9,26 τόνους ενώ η κατά κεφαλήν κατανάλωση 

μειώθηκε κατά 45,6%, στα 0,27 κιλά. Σημειώνεται ότι, ο δείκτης διείσδυσης στην 

αγορά (penetration rating) μειώθηκε κατά 10,9%, ήτοι το 27% των 

καταναλωτών στην Ισπανία κατανάλωσαν, τουλάχιστον μία φορά, φρέσκα 

φρούτα εκτός οικίας.  

Κατανάλωση εντός οικίας  

Δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας, η κατανάλωση φρέσκων φρούτων 

και λαχανικών, από τα νοικοκυριά, αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. 

Συνολικά η αύξηση σε καταναλωθείσα ποσότητα έφθασε το 10%, σε σύγκριση 

με το 2019, ενώ η δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 21,8%, εξαιτίας της 

αύξησης κατανάλωσης και των τιμών. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή φρέσκων 

φρούτων έφθασε τα 1,71 ευρώ/κιλό, 10,7% υψηλότερη από τη μέση τιμή του 

2019. 

Περίπου το ένα τρίτο της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων αφορούσαν τα 

εσπεριδοειδή, ενώ σημαντικό ήταν το ποσοστό των εξωτικών φρούτων, τα 

οποία αφορούσαν το ένα πέμπτο της συνολικής κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η μέση κατανάλωση εσπεριδοειδών 

πλησίασε τα 27 κιλά/άτομο, ακολουθούμενη από τα εξωτικά φρούτα με 21 

κιλά/άτομο. Τη χαμηλότερη κατανάλωση σημείωσαν τα κόκκινα φρούτα.  

Τη μεγαλύτερη αύξηση στη συνολική κατανάλωση σημείωσαν τα σαρκώδη 

φρούτα και τα εξωτικά φρούτα με την ετήσια αύξηση έφθασαν το 15,5% και 

14% αντίστοιχα. Οι δύο κατηγορίες που σημείωσαν ετήσια πτώση στην 

κατανάλωση ήταν τα πυρηνόκαρπα και τα κόκκινα φρούτα, κατά 7,4% και 1,8% 

αντίστοιχα.  



Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΙΣΠΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

 
12 

 

Στη συνολική δαπάνη, η μεγαλύτερη ποσοστιαία ετήσια αύξηση παρατηρήθηκε 

στα εσπεριδοειδή (30,5%), τα πυρηνόκαρπα (26%) και τα πεπονοειδή (24,7%).  

Κατηγορία φρέσκων φρούτων 
Έτος 

2019 2020 

Εσπεριδοειδή 24,71 26,79 

Εξωτικά 18,24 20,73 

Σαρκώδη 16,12 18,57 

Πυρηνόκαρπα 8,19 7,56 

Κόκκινα Φρούτα 2,95 2,89 

Πεπονοειδή 15,89 17,88 

Άλλα Φρούτα 4,82 5,32 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  90,91 99,74 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων 

Γ.1.2 Λαχανικά 

Κατανάλωση εκτός οικίας  

Όπως συνέβη με τα φρέσκα φρούτα, αντίστοιχα η κατανάλωση λαχανικών 

εκτός οικίας μειώθηκε σημαντικά το 2020, εξαιτίας της μειωμένης κίνησης. 

Αναλυτικότερα, η συνολική κατανάλωση έφθασε τα 211 εκ. κιλά και η ατομική 

κατανάλωση τα 6,19 κιλά/άτομο, μειωμένη κατά 41,4%. Ο δείκτης διείσδυσης 

στην αγορά (penetration rating) μειώθηκε κατά 7,3%, το οποίο σημαίνει ότι το 

81,65% των Ισπανών κατανάλωσαν λαχανικά εκτός οικίας.  Τέλος, κατά μέσο 

όρο, ο κάθε πολίτης κατανάλωσε λαχανικά εκτός οικίας 13,32 φορές κατά τη 

διάρκεια του έτους, έναντι 20,12 φορών το 2019. 

Κατανάλωση εντός οικίας 

Κατά τη διάρκεια του 2020, η συνολική κατανάλωση λαχανικών στα ισπανικά 

νοικοκυριά αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 12,5%, στους 2,955 δις τόνους. Η 

άνοδος της μέσης τιμής κατά 3,4%, στα 1,94 ευρώ/κιλό, οδήγησε στην αύξηση 

της συνολικής δαπάνης κατά 16,4%, στα 5,741 δις ευρώ. Η μέση ατομική 

κατανάλωση αυξήθηκε κατά 12,3%, στα 63,93 κιλά/άτομο και η μέση δαπάνη 

κατά 16,1%, στα 124,19 ευρώ/άτομο.  

Για το ίδιο έτος, σε μηνιαία ανάλυση, παρατηρήθηκε αύξηση στην 

κατανάλωση και στις τιμές κατά τους μήνες Μαρτίου έως Μαΐου, οπότε και 

εφαρμόστηκε ο αυστηρός κατ’ οίκον περιορισμός, ενώ έπειτα η κατανάλωση 

μετριάστηκε στα προηγούμενα επίπεδα. Κατά τον Απρίλιο, οι αγορές φρέσκων 

λαχανικών από τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 44%, σε σύγκριση με τον ίδιο 

μήνα του 2019. 

Αναφορικά με τα διαφορετικά είδη λαχανικών, το ήμισυ της καταναλωθείσας 

ποσότητας και το 44,5% της συνολικής δαπάνης αφορούσε φρουτώδη και 
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καρποφόρα λαχανικά, όπως τομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, κολοκυθάκια, 

πιπεριά λάχανο και μπρόκολο. Στα συγκεκριμένα παρατηρείται και μεγαλύτερη 

άνοδος από το μέσο όρο, τόσο στη συνολική δαπάνη όσο και στην 

κατανάλωση αφού στις κατηγορίες αυτές υπήρξε αύξηση κατά 19,7% και κατά 

13,6% αντίστοιχα.  

Τα ριζωματώδη λαχανικά και οι βολβοί αφορούν τη δεύτερη πιο 

καταναλωθείσα κατηγορία, αφού αφορούσαν το ένα πέμπτο της 

κατανάλωσης λαχανικών από τα νοικοκυριά, με τη συνολική δαπάνη να 

καταλαμβάνει μικρότερο ποσοστό, 14%. Τα φυλλώδη λαχανικά, φασολάκια και 

κονδυλώδη λαχανικά αφορούν την τρίτη κατηγορία σε καταναλωθείσα 

ποσότητα και, συγκεκριμένα, το 13% του συνόλου αλλά με μεγαλύτερο 

ποσοστό ως προς τη δαπάνη, που αφορά το 19,1%.  

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τόσο σε δαπάνη όσο και σε ποσότητα, 

παρατηρήθηκε στα μανιτάρια, με 20% και 16,3% αντίστοιχα.  

Κατηγορία λαχανικών 
Έτος 

2019 2020 

Φρουτώδη και Καρποφόρα 28,41 32,18 

Φυλλώδη, Κονδυλώδη και 
φασολάκια  

7,63 8,32 

Ριζωματώδη και Βολβοί 11,2 12,76 

Μανιτάρια  1,31 1,52 

Άλλα λαχανικά 8,4 9,16 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  56,94 63,93 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων 

Γ.2 Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Γ.2.1 Φρούτα 

Η μέση ατομική κατανάλωση φρέσκων φρούτων από τα νοικοκυριά αυξήθηκε 

στα 99,74 κιλά/άτομο. Η μεγαλύτερη μέση ατομική κατανάλωση παρατηρείται 

στους συνταξιούχους, οι οποίοι κατανάλωσαν το 2020, εντός οικίας, 187,29 

κιλά φρέσκων φρούτων, διπλάσια ποσότητα από τον εθνικό μέσο όρο των 

99,74 κιλών/άτομο. Τα νοικοκυριά που αποτελούνται από ανεξάρτητους 

ενήλικες κατανάλωσαν 181,58 κιλά/άτομο, ακολουθούμενα από τα νοικοκυριά 

που αποτελούνται από ζευγάρια χωρίς παιδιά με 146,13 κιλά/άτομο. Άνω του 

εθνικού μέσου όρου βρίσκονται και τα νοικοκυριά που αποτελούνται από 

νέους ανεξάρτητους, με την ατομική κατανάλωση να είναι στα 103,72 

κιλά/άτομο. Η μικρότερη κατανάλωση παρατηρείται στα νοικοκυριά ζευγαριών 

με μικρά παιδιά, αφού η κατανάλωση είναι 41,2% μικρότερη από τον μέσο όρο.  

Όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική τάξη των καταναλωτών, μεταξύ της 

μεσαίας, μεσαίας χαμηλής και χαμηλής τάξης δεν παρατηρούνται 
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αξιοσημείωτες διαφορές, καθώς και οι τρεις αυτές τάξεις καταναλώνουν 

περίπου όσο και ο μέσος όρος. Αντίθετα, η υψηλή και μεσαία υψηλή τάξη 

καταναλώνουν 118,51 κιλά/άτομο.  

Αναλύοντας την οικιακή κατανάλωση σε γεωγραφικό επίπεδο, παρατηρείται 

ότι ορισμένες Αυτόνομες Κοινότητες και συγκεκριμένα η Καταλωνία, η 

Αραγωνία, οι Βαλεαρίδες Νήσοι, η Μούρθια, η Κοινότητα της Μαδρίτης, η 

Καστίλλη και Λεόν, η Γαλικία, το Πριγκιπάτο των Αστουριών, η Χώρα των 

Βάσκων και η Ναβάρα είχαν μεγαλύτερη ατομική κατανάλωση από τον μέσο 

όρο. Οι κάτοικοι της Ναβάρα είναι αυτοί που καταναλώνουν τη μεγαλύτερη 

ατομική ποσότητα φρέσκων φρούτων, η οποία έφθασε τα 118,41 κιλά/άτομο 

το 2020, 78% μεγαλύτερη από τον μέσο όρο. Αντίθετα, οι κάτοικοι της 

Ανδαλουσίας κατανάλωσαν 84,63 κιλά/άτομο. 

Γ.2.2 Λαχανικά 

Η μέση ατομική κατανάλωση στα νοικοκυριά φρέσκων λαχανικών για το 2020 

αυξήθηκε στα 63,93 κιλά/άτομο. Τα νοικοκυριά που αποτελούνται από 

ανεξάρτητους ενήλικες σημείωσαν τη μεγαλύτερη μέση ατομική κατανάλωση 

που ανήλθε στα 111,87 κιλά/άτομο ενώ οι συνταξιούχοι κατανάλωσαν 

τέσσερα κιλά λιγότερα ανά άτομο. Άνω του μέσου όρου ήταν και η μέση 

ατομική κατανάλωση των νοικοκυριών ενήλικων ζευγαριών χωρίς παιδιά και οι 

ανεξάρτητοι νέοι, με 93,2 κιλά/άτομο και 78,83 κιλά/άτομο αντίστοιχα. Η 

μικρότερη μέση ατομική κατανάλωση, 33,8 κιλά/άτομο σημειώνεται στα 

νοικοκυριά με μικρά παιδιά.  

Η μεσαία τάξη κατανάλωσε κατά μέσον όρο 62,41 ενώ η μεσαία χαμηλή τάξη 

64,78 κιλά/άτομο, με την χαμηλή τάξη να καταναλώνει τη μικρότερη ποσότητα, 

58,17 κιλά/άτομο. Η υψηλή και μεσαία υψηλή τάξη κατανάλωσε υψηλότερη 

ποσότητα από τον μέσο όρο, 76,41 κιλά/άτομο. 

Οι πολίτες της Αραγονίας κατανάλωσαν κατά μέσον όρο 79,7 κιλά/άτομο, 

έχοντας τη μεγαλύτερη ατομική κατανάλωση στη χώρα. Οι υπόλοιπες 

Αυτόνομες Κοινότητες, στις οποίες η ατομική κατανάλωση ξεπέρασε τον μέσο 

όρο ήταν η Καταλονία, οι Βαλεαρίδες Νήσοι, η Χώρα των Βάσκων και η 

Ναβάρα. Η μικρότερη κατανάλωση βρίσκεται στην Κοινότητα της Καντάβρια με 

47 κιλά/άτομο. 

Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης  

Τα τελευταία έτη παρατηρείται συνεχή αύξηση στη ζήτηση φρέσκων φρούτων 

και λαχανικών από τους Ισπανούς, κάτι που οφείλεται κυρίως στην υιοθέτηση 

ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και ιδίως όσον αφορά τη διατροφή. Η 

πανδημία, ο κατ’ οίκον περιορισμός και η γενικότερη τάση για μείωση 

επεξεργασμένων τροφίμων, αύξησε το 2020 τη ζήτηση σε νέα ιστορικά υψηλά. 

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι περιορισμοί έχουν αρθεί και οι πολίτες 



Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΙΣΠΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

 
15 

 

καταναλώνουν τρόφιμα και ποτά και εκτός πανδημίας, η συνολική 

κατανάλωση αναμένεται να είναι χαμηλότερη από το 2020 αλλά θα συνεχίσει η 

ανοδική πορεία, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.  

Επομένως, η αυξητική τάση αναμένεται όχι μόνο για το τρέχον έτος αλλά και σε 

βραχυχρόνια περίοδο ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταβολή των 

κατηγοριών φρούτων και λαχανικών, που αγοράζουν οι καταναλωτές στην 

Ισπανία. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, σε θέματα βιωσιμότητας και 

ηθικών μεθόδων παραγωγής, έχει αυξήσει τη ζήτηση σε οικολογικά προϊόντα 

και καλύτερης ποιότητας τρόφιμα. Τέλος, παρότι η συνολική συμβολή του 

διαδικτύου είναι ακόμη χαμηλή, οι διαδικτυακές παραγγελίες αναμένονται να 

συνεχίσουν την ανοδική τάση και να έχουν αξιοσημείωτο μερίδιο τα επόμενα 

έτη.  

Εντούτοις, όσον αφορά την κατανάλωση εκτός οικίας, ενώ η ζήτηση θα είναι 

μεγαλύτερη από αυτή του 2020, δεν είναι γνωστό το πως ακριβώς θα κινηθεί, 

όχι μόνο το 2021, αλλά και το επόμενο έτος. Η μείωση των τουριστικών ροών, 

σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία, είναι μικρότερη, το οποίο 

έχει θέσει σε δύσκολη οικονομική κατάσταση τον τομέα τουρισμού και κατά 

συνέπεια και της εστίασης. Ωστόσο, η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού 

πιθανόν να καταφέρει να αντισταθμίσει, έως ένα βαθμό, τη μειωμένη 

κατανάλωση από αλλοδαπούς τουρίστες. 
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Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος 

Η Ισπανία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα φρούτων στην Ευρώπη και τον 

όγδοο μεγαλύτερο παγκοσμίως με τις εξαγωγές της να αυξάνονται, ενώ το 

2020 έφθασαν νέο ιστορικό υψηλό 9,57 δις ευρώ.  

 
Πηγή: DataComex  

Οι εξαγωγές λαχανικών υπερβαίνουν τις εισαγωγές σε μεγάλο βαθμό, με το 

εμπορικό ισοζύγιο να είναι θετικό και μεγαλύτερο των 4 δις ευρώ.  

 
Πηγή: DataComex  
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Δ.2 Ανάλυση εξαγωγών- εισαγωγών 

Δ.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο της  χώρας/ Γεωγραφική κατανομή 

Δ.2.1.1 Φρούτα 

Οι σημαντικότεροι εξαγωγικοί προορισμοί φρούτων της Ισπανίας βρίσκονται 

στην Ευρώπη, ενώ, με εξαίρεση το Ην. Βασίλειο, οι υπόλοιποι ανήκουν στην Ε.Ε.  

Ο κυριότερος αποδέκτης ισπανικών φρούτων, παγκοσμίως, είναι η Γερμανία, η 

οποία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών αυξάνει σταθερά τις εισαγωγές 

φρούτων από την Ισπανία. Το 2020, η εισαγόμενη αξία ισπανικών φρούτων 

από τη Γερμανία έφθασε ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 2,5 δις ευρώ.  

Το Ην. Βασίλειο συνεχίζει να έχει σημαντικό μερίδιο εισαγωγής φρούτων από 

την Ισπανία, στοιχείο το οποίο, σε περίπτωση διαφορετικής δασμολογικής 

πολιτικής μεταξύ της Ε.Ε. και του Βασιλείου, μπορεί να βλάψει σημαντικά τους 

Ισπανούς παραγωγούς και εξαγωγείς.  

 
Πηγή: DataComex 

Όσον αφορά τις εισαγωγές φρούτων, παρατηρείται διαφορετική τάση, καθώς 

πέραν της γειτονικής Πορτογαλίας, οι σημαντικότεροι προμηθευτές είναι από 

την άλλη άκρη του Ατλανικού και το Μαρόκο. Δεδομένου ότι η χώρα είναι 

μεγάλος παραγωγός φρούτων, ένα μεγάλο μέρος των εισαγωγών της 

αφορούν τροπικά και εξωτικά φρούτα, τα οποία δεν παράγονται στην Ιβηρική.  

Αναλυτικότερα, ο μεγαλύτερος προμηθευτής φρούτων φαίνεται να είναι οι 

Η.Π.Α., το εμπόριο με τις οποίες δεν παρουσιάζει σταθερότητα, αφού η 
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εισαγόμενη ποσότητα μειώθηκε το 2017 και το 2020 ενώ το ιστορικό υψηλό που 

ξεπέρασε τα 7 δις ευρώ σημειώθηκε το 2016.  

Αυξητική τάση παρατηρείται στις εισαγωγές από το Μαρόκο, οι οποίες 

βαίνουν σταθερά ανοδικά τα τελευταία έτη. Οι ισπανικές ενώσεις των 

επαγγελματιών του κλάδου υποστηρίζουν ότι η ενδυνάμωση των εισαγωγών 

από το Μαρόκο οφείλονται στις χαμηλότερες τιμές, οι οποίες όμως είναι 

αποτέλεσμα των χαμηλότερων μισθών των εργαζομένων και των χειρότερων 

συνθηκών εργασίας τους, ζητώντας από την Ε.Ε. να λάβει μέτρα ενάντια σε 

αυτές τις τακτικές. 

Επιπλέον, σταθερή αύξηση σημειώνουν και οι εισαγωγές φρούτων από την 

Πορτογαλία, από την οποία εισήχθησαν φρούτα συνολικής αξίας 240 δις ευρώ 

το 2020. Σύμφωνα με τους ειδικούς η αυξητική τάση οφείλεται στις καλές 

πρακτικές και πολιτικές των Πορτογάλων παραγωγών. 

 
Πηγή: DataComex 

Δ.2.1.2 Λαχανικά 

Οι εξαγωγές λαχανικών παρουσιάζουν παρόμοια γεωγραφική διανομή με τις 

εξαγωγές φρούτων, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες αποδέκτες. Η 

Γερμανία είναι και αυτή που εισάγει τις μεγαλύτερες ποσότητες ισπανικών 

λαχανικών, με το 2020 να σημειώνεται αύξηση της τάξης του 7,64% φθάνοντας 

τα 1,744 δις ευρώ. Ανοδική είναι η τάση και στην αγορά της Γαλλίας, η οποία 

αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο αποδέκτη ισπανικών λαχανικών. Το Ην. 

Βασίλειο είναι ο τρίτος σημαντικότερος αποδέκτης, κάτι το οποίο απασχολεί 

τους παραγωγούς, εξαιτίας της αποχώρησής του από την Ε.Ε.  
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Πηγή: DataComex 

Σε αντίθεση με τις εισαγωγές φρούτων, οι σημαντικότεροι προμηθευτές 

λαχανικών της Ισπανίας, πέραν του Περού, δεν προέρχονται από την Αμερική. 

Η Γαλλία και το Μαρόκο είναι οι χώρες, από τις οποίες η Ισπανία εισάγει τη 

μεγαλύτερη ποσότητα λαχανικών, με τις εισαγωγές τους το 2020 να μειώνονται 

κατά 8,32% και 1,9% αντίστοιχα.  

 
Πηγή: DataComex 
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Δ.2.2 Ανάλυση διμερούς εμπορίου με την Ελλάδα 

Οι εξαγωγές φρούτων και λαχανικών της χώρας μας στην Ισπανία σημείωσαν 

αξιοσημείωτη αύξηση κατά το 2020, με τη συνολική αξία να ξεπερνάει τα 1,37 

εκ. ευρώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ). 

Δ.2.2.1 Φρούτα 

Το 2020, οι συνολικές εξαγωγές φρούτων (δασμολογική κλάση 08) ξεπέρασε τα 

43,85 εκ. ευρώ σε αξία και τα 37,66 εκ. κιλά σε ποσότητα, σημειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 74,35% στην αξία και 36,3% στην ποσότητα, σε σύγκριση 

με τις εξαγωγές του 2019.  Το ισοζύγιο είναι θετικό για την Ελλάδα, και ανέρχεται 

στα 20,5 εκ. ευρώ.  

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, το σημαντικότερο μερίδιο των 

εξαγωγών φρούτων (71%) αποτέλεσε η κατηγορία 0810. 

Μείωση παρατηρήθηκε στην κατηγορία 0813 (βερίκοκα, δαμάσκηνα κοκε) 

καθώς η εξαγόμενη αξία των προϊόντων μειώθηκε κατά 62,7. Μικρότερη 

μείωση παρατηρήθηκε τόσο στις εξαγωγές πεπονιού και καρπουζιού 

(κατηγορία 0807) κατά περίπου 8%  και στην κατηγορία 0811 κατά 15%. 

 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2020 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(κιλά) 

Ετήσια 

Μεταβολή 

Αξία 

0810' 

Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, 

φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και 

άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός 

από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, χουρμάδες, 

σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, γκουάβες, 

καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί παπάγιας) 

29.395.588 23.680.986 59,39% 

0809' 

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, 

δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

4.008.888 2.879.710 363,58% 

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 3.903.007 6.293.723 189,90% 

0812' 

Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα, π.χ. 

με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή 

σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες 

που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί 

προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά ακατάλληλα 

για διατροφή στην κατάσταση 

1.633.932 624.876 334,74% 

0807' Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 1.056.165 2.904.292 -7,94% 
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καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 749.248 422.107 42,71% 

0811' 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή 

βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

591.113 418.923 -14,79% 

0813' 

Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, 

καρποί παπάγιας, καρποί οξυφοίνικα και άλλοι 

καρποί και φρούτα βρώσιμα, αποξεραμένα, 

καθώς και μείγματα βρώσιμων, αποξεραμένων 

καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος 

(εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες 

81.225 87.689 -62,76% 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 17.708 25.437 524,84% 

0804' 

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των 

ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και 

μαγγούστες, νωπά ή ξερά 

16.404 15.507 - 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Αναφορικά με τις εισαγωγές, η συνολικά εισαγόμενη ποσότητα έμεινε σχεδόν 

αμετάβλητη, στα 23,29 εκ. ευρώ. Η συνολικά εισαγόμενη ποσότητα αυξήθηκε 

κατά 15,2% σε ετήσια βάση, στους 8.356 τόνους.   

Τα εσπεριδοειδή και οι κατηγορίες 0809 (βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια νωπά), 

0810 (φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα),  0813 (βερίκοκα, ροδάκινα, μήλα κοκε 

αποξεραμένα) και 0804 (σύκα, χουρμάδες, ανανάδες), αποτέλεσαν και τις 

κατηγορίες η αξία των οποίων ξεπέρασε το 1 εκ. ευρώ. Η αξία των 

εισαγόμενων πεπονιών και καρπουζιών και χουρμάδων, σύκων, ανανάδων 

μειώθηκαν κατά 4,6% και 10,2% αντίστοιχα, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες 

σημειώθηκε αύξηση.  

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2020 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(κιλά) 

Ετήσια 

Μεταβολή 

Αξία 

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 2.046.123 2.110.119 128,52% 

0809' 

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines, 

δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά 

1.477.768 862.826 40,99% 

0810' 

Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, 

φραγκοστάφυλα κάθε είδους, λαγοκέρασα και 

άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιμα, νωπά (εκτός 

από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες, 

χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, καρποί αβοκάντο, 

γκουάβες, καρποί μάγγο, μαγγούστες, καρποί 

παπάγιας 

1.396.249 967.897 17,24% 

0813' 

Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, 

καρποί παπάγιας, καρποί οξυφοίνικα και άλλοι 

καρποί και φρούτα βρώσιμα, αποξεραμένα, 

1.218.802 801.727 9,58% 
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καθώς και μείγματα βρώσιμων, αποξεραμένων 

καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος 

(εκτός από καρπούς με κέλυφος, μπανάνες 

0804' 

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των 

ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και 

μαγγούστες, νωπά ή ξερά 

1.020.673 413.121 -10,21% 

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 474.858 428.839 82,71% 

0811' 

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό 

ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με 

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

443.721 265.459 90,42% 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 158.219 75.432 89,11% 

0807' 
Πεπόνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 

καρπούζια, και καρποί παπάγιας, νωπά 
93.265 102.087 -4,65% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Δ.2.2.2 Λαχανικά 

Οι ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας 07 (λαχανικά) σημείωσαν αύξηση 29,2% 

αναφορικά με την αξία και 10,17% αναφορικά με την ποσότητα. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ), η αξία των ελληνικών λαχανικών που προορίστηκαν στην ισπανική 

αγορά ξεπέρασαν τα 1,34 εκ. ευρώ και τους 965 τόνους.  

Η σημαντικότερη κατηγορία εξαγωγών ήταν τα ξερά λαχανικά (κατηγορία 

0712) αφού αποτέλεσε το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών, η εξαγόμενη αξία 

των οποίων τριπλασιάστηκε, όπως και η αξία της πατάτας που προορίστηκε 

για την ισπανική αγορά.  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2020 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(κιλά) 

Ετήσια 

Μεταβολή 

Αξία 

0712' 

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή 

σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι 

αλλιώς παρασκευασμένα 

645.645 106.085 214,87% 

0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 186.501 431.210 194,07% 

0707' 
Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη 
167.713 193.680 -62,68% 

0711' 

Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με 

διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή 

σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες 

ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί 

προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά 

ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση 

που βρίσκονται 

145.106 95.449 97,53% 

0709' 

Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

(εκτός από πατάτες, ντομάτες, λαχανικά του 

γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, 

106.550 45.631 -7,39% 
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μαρούλια του είδους Lactuca sativa και του 

γένους Cichorium, καρότα, γογγύλια, 

κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο 

0705' 

Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια 

Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη 

27.303 72.087 - 

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 16.689 19.449 -61,04% 

0703' 

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και 

άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη 

2.610 870 -92,54% 

0713' 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και 

ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 
1.458 599 2550,91% 

0710' 
Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή 

στον ατμό, κατεψυγμένα 
931 250 -92,49% 

0714' 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, 

κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), 

γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και 

κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή 

ινουλίνη, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, 

κατεψυγμένα ή αποξηραμένα έστω και 

κομμένα σε τεμάχια 

6 4 - 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Παρότι η συνολική αξία των εισαγόμενων ισπανικών λαχανικών αυξήθηκε κατά 

10% και ξεπέρασε τα 8 εκ. ευρώ, η αύξηση αυτή οφείλεται στις υψηλότερες 

τιμές, αφού η εισαγόμενη ποσότητα μειώθηκε στους 7.435 τόνους, 3,12% 

λιγότερο από το 2019.  

Σημαντικό μερίδιο στις εισαγωγές λαχανικών καταλαμβάνει η κατηγορία 0709 

και η 0703, αφού αποτελούν περί το 44% της συνολικής ποσότητας.  

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2020 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΞΙΑ 

(ευρώ) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(κιλά) 

Ετήσια 

Μεταβολή 

Αξία 

0709' 

Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

(εκτός από πατάτες, ντομάτες, λαχανικά του 

γένους Allium, προϊόντα του γένους Brassica, 

μαρούλια του είδους Lactuca sativa και του 

γένους Cichorium, καρότα, γογγύλια, 

κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο 

2.063.323 1.956.379 46,23% 

0703' 

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και 

άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη 

1.095.230 1.300.178 -3,48% 

0705' 

Μαρούλια Lactuca sativa και ραδίκια 

Cichorium spp., νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη 

707.319 898.557 -14,00% 

0712' 
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή 

σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι 
440.067 406.395 28,55% 
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αλλιώς παρασκευασμένα 

0710' 
Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή 

στον ατμό, κατεψυγμένα 
318.588 400.817 -4,27% 

0713' 
Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και 

ξεφλουδισμένα ή σπασμένα 
126.583 111.461 264,10% 

0701' Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 57.025 108.543 -46,17% 

0714' 

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης και σαλεπιού, 

κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), 

γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι 

με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, 

κατεψυγμένα ή αποξηραμένα έστω και κομμένα 

σε τεμάχια 

50.866 35.926 -26,79% 

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη 38.707 29.602 -8,76% 

0711' 

Λαχανικά, διατηρημένα προσωρινά, π.χ. με 

διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή 

σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες 

ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί 

προσωρινά η διατήρησή τους, αλλά 

ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση 

που βρίσκονται  

17.644 56.000 -79,97% 

0707' 
Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη 
9.509 10.255 31,38% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
  

Ε.1 Δομή αγοράς – Δίκτυα Διανομής 

E.1.1 Φρούτα 

Η τάση που παρατηρείται, κατά τη διάρκεια των χρόνων, τα νοικοκυριά να 

αγοράζουν φρέσκα φρούτα κατά κύριο λόγo από σουπερμάρκετ, συνεχίστηκε 

και το 2020. Συγκεκριμένα, οι αγορές φρούτων από το συγκεκριμένο κανάλι 

διανομής αποτέλεσαν το 33,6% των συνολικών αγορών, σημειώνοντας όμως 

την μικρότερη ετήσια αύξηση, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κανάλια, της τάξης 

του 6,7%. Σημαντικό μερίδιο λαμβάνουν και τα παραδοσιακά μαγαζιά, ήτοι 

οπωροπωλεία, από τα οποία αγοράστηκε το 31,9% του συνόλου, το οποίο 

αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, 14,7%. Το υπόλοιπο ένα τρίτο 

αγοράστηκε από εκπτωτικά καταστήματα (12,4%), υπεραγορές (8,7%) και άλλα 

κανάλια διανομής (13,5%). Οι αγορές στα εκπτωτικά καταστήματα και τις 

υπεραγορές αυξήθηκαν κατά 11,8% και 12,3% σε σχέση με το 2019, αντίστοιχα. 

Αναφορικά με τα υπόλοιπα κανάλια διανομής, αφορούν κυρίως τοπικές 

ανοικτές αγορές, οι οποίες επηρεάστηκαν σημαντικά από τους περιορισμούς 

μετακίνησης.  

Οι διαδικτυακές παραγγελίες συνεχίζουν να αποτελούν ιδιαίτερα μικρό 

ποσοστό επί του συνόλου και, συγκεκριμένα, το 1,1%. Εντούτοις, όπως και 

κάθε έτος, ιδιαίτερα το 2020, οι διαδικτυακές παραγγελίες υπερδιπλασιάστηκαν 

σε σύγκριση με το 2019. 

E.1.2 Λαχανικά 

Όπως και στην αγορά των φρούτων, έτσι και στα λαχανικά, οι αγορές από 

σουπερμάρκετ αποτέλεσαν το ένα τρίτο των συνολικών αγορών το 2020, 

σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 13,6%. Τα παραδοσιακά μαγαζιά, 

όπως οπωροπωλεία, ήταν υπεύθυνα για το 29% των συνολικών πωλήσεων 

φρέσκων λαχανικών, ενώ οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 16,2%, σε 

σύγκριση με το 2019. Παράλληλα, οι αγορές από τα εκπτωτικά καταστήματα 

και τις υπεραγορές ευθύνονται για το 11,1% και 7,8% των συνολικών αγορών 

αντίστοιχα, με την ετήσια αύξηση να είναι 14,9% και 18,2%. Από άλλα κανάλια 

και κυρίως από τις τοπικές ανοικτές αγορές αγοράστηκε το 18,3%, με την 

αύξηση να είναι ιδιαίτερα μικρότερη, 3,1%, εξαιτίας των επιπτώσεων, που είχε η 

πανδημία στις συγκεκριμένες αγορές. 

Οι διαδικτυακές παραγγελίες συνεχίζουν να αυξάνονται με ιδιαίτερα ταχύ 

ρυθμό, αφού το 2020 αυξήθηκαν κατά 121,7%. Το συνολικό ποσοστό επί του 

συνόλου των αγορών συνεχίζει να είναι μικρό, της τάξης του 1,3%.  
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Ε.2 Τιμές λιανικής πώλησης 

Ε.2.1 Φρούτα  

Αναφορικά με τη μέση τιμή στα διαφορετικά κανάλια διανομής, η φθηνότερη 

εντοπίζεται στα εκπτωτικά καταστήματα με 1,55 ευρώ/κιλό, παρουσιάζοντας 

όμως τη μεγαλύτερη αύξηση, 13,6%. Στο 1,6 ευρώ/κιλό κυμάνθηκε η μέση τιμή 

στις υπεραγορές και τα άλλα κανάλια διανομής με την ετήσια αύξηση να είναι 

7,9% και 11,4% αντίστοιχα. Η μέση τιμή στα παραδοσιακά μαγαζιά αυξήθηκε 

κατά 10,9% και έφθασε τα 1,76 ευρώ/κιλό ενώ στα σουπερμάρκετ η αύξηση 

έφθασε το 10,1% με την τιμή να είναι στα 1,79 ευρώ/κιλό. Τέλος, η μέση τιμή 

στις διαδικτυακές παραγγελίες αυξήθηκε κατά 17,9% και έφθασε τα 1,94 

ευρώ/κιλό. 

 
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων 

Ε.2.2 Λαχανικά 

Η αύξηση των τιμών ήταν πιο μετριασμένη από ότι στα φρέσκα φρούτα. 

Αναλυτικότερα, η μέση τιμή παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στις υπεραγορές, 

εντούτοις ήταν η δεύτερη υψηλότερη, στα 2,03 ευρώ/κιλό. Η υψηλότερη τιμή 

παρατηρήθηκε στα σουπερμάρκετ, με 2,12 ευρώ/κιλό  και ετήσια αύξηση 1,3%. 

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση παρατηρήθηκε στα άλλα κανάλια διανομής, που 

αφορούν κυρίως τοπικές ανοικτές αγορές, αφού έφθασε τα 1,87 ευρώ/κιλό, 

7,4% υψηλότερη από το προηγούμενο έτος αναφοράς. Η τιμή στα 

παραδοσιακά μαγαζιά αυξήθηκε κατά 5,2% στα 1,79 ευρώ/κιλό ενώ στα 

εκπτωτικά η τιμή αυξήθηκε κατά 2,1%, στα 1,86 ευρώ/κιλό.   

1.71

1.6

1.79

1.55

1.76

1.6

1.94

Ισπανία

Υπερμάρκετ

Σουπρμάρκετ

Εκπτωτικά καταστήματα

Παραδοσιακά καταστήματα

Άλλα κανάλια διανομής 

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Μέση Τιμή

10.70%

7.90%

10.10%

13.60%

10.90%

11.40%

17.90%

Ετήσια Αύξηση
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Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων 

Ε.3 Τρέχουσες Τιμές Αγοράς 

 

Κατωτέρω παρατίθενται ενδεικτικές τιμές φρούτων και λαχανικών σε γνωστή 

αλυσίδα σουπερμάρκετ της Ισπανίας, κατά το μήνα Σεπτέμβριο. 

 

Φρούτα 

Μπανάνα 1,89-2,89 ευρώ/κιλό 

Νεκταρίνι 1,89 ευρώ/κιλό 

Ροδάκινο 2,05 ευρώ/κιλό 

Πεπόνι 0,49-1,65 ευρώ/κιλό 

Καρπούζι 0,49-2,94 ευρώ/κιλό 

Σταφύλι 1,75-2,59 ευρώ/κιλό 

Πορτοκάλι 1,79-2,00 ευρώ/κιλό 

Φράουλα 5,96 ευρώ/κιλό 

Ακτινίδιο 3,89-5,98 ευρώ/κιλό 

Αχλάδι 1,49-1,79 ευρώ/κιλό 

Ανανάς 0,99 ευρώ/κιλό 

Δαμάσκηνο κόκκινο 3,30 ευρώ/κιλό 

Μήλο 1,39-1,69 ευρώ/κιλό 

 

 

 

 

 

Λαχανικά 

Μελιτζάνα 1,19 ευρώ/κιλό 

Μπρόκολο 2,38 ευρώ/κιλό 

Καλαμπόκι 2,88 ευρώ/κιλό 

Μανιτάρι 4,3-5,96 ευρώ/κιλό 

Τομάτα 1,39-3,05 ευρώ/κιλό 

Αγγούρι 1,19-2,92 ευρώ/κιλό 

Πιπεριά 1,19-1,89 ευρώ/κιλό 

Φασολάκι πράσινα 2,98 ευρώ/κιλό 

Καρότο 0,65 ευρώ/κιλό 

Μαρούλι 0,70-0,79 ευρώ/κιλό 

Πατάτα 0,96-3,13 ευρώ/κιλό 

Κουνουπίδι 1,85 ευρώ/κιλό 

Κρεμμύδι 0,50-3,29 ευρώ/κιλό 

Σκόρδο 4,98-5,08 ευρώ/κιλό 

Πράσο 2,36-3,38 ευρώ/κιλό 

Σπαράγγι 7,96 ευρώ κιλό 

Ραπανάκι 1,58 ευρώ/κιλό 

 

 

  

 

  

1.94
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Υπερμάρκετ
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3.40%

0.02%

1.30%

2.10%

5.20%

7.40%

5.50%

Ετήσια Αύξηση
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ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   
 

ΣΤ.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση –προσφορά 

 

Η πανδημία μετέβαλλε σε μεγάλο βαθμό τις καταναλωτικές συνήθειες των 

Ισπανών για ένα σύνολο αιτιών, με τον κυριότερο να αφορά τον αυστηρό κατ’ 

οίκον περιορισμό, που επιβλήθηκε στα μέσα του Μαρτίου 2020. Η 

συγκεκριμένη πολιτική σε συνδυασμό με τη γενικότερη τάση που παρατηρείται 

στη χώρα για υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, εκτόξευσε την 

κατανάλωση φρούτων και λαχανικών σε ιστορικά υψηλά. Έχοντας υπόψιν τη 

μείωση των μετακινήσεων κατά το 2020, η κατανάλωση, εκτός οικίας, μειώθηκε 

με την αύξηση κατανάλωση, εντός οικίας, να την υπερκαλύπτει. 

Πέραν των καταναλωτικών συνηθειών, η πανδημία μετέβαλλε, έως ένα βαθμό, 

τα κανάλια διαμονής καθώς η χρήση του διαδικτύου ενισχύθηκε σημαντικά. 

Παρότι, έως και σήμερα, οι διαδικτυακές πωλήσεις αποτελούν ένα μικρό 

ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων, η τάση χρήσης του διαδικτύου για 

αγορές αναμένεται να εντατικοποιηθεί τα επόμενα έτη, στοιχείο που αφορά και 

τον κλάδο των φρούτων και λαχανικών.  

Οι ισπανικές εξαγωγές, επίσης, φαίνεται να είναι σε ανοδική πορεία τα 

τελευταία έτη, το οποίο πέραν από οικονομικά οφέλη, ενισχύει τη διεθνοποίηση 

των ισπανικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στο 

εξωτερικό.  

Σημαντικές θεωρούνται πλέον και οι τακτικές που εφαρμόζονται για την 

παραγωγή των προϊόντων, με τα βιολογικά να κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο 

έδαφος, εξαιτίας τόσο της καλύτερης ποιότητας όσο και της πιο οικολογικής 

τους παραγωγής.  

ΣΤ.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

Το ελληνικό ακτινίδιο είναι ένα από τα προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη απήχηση 

στην Ισπανία, καθώς η ζήτησή του δεν καλύπτεται από τη χαμηλή εγχώρια 

παραγωγή. Αν και οι Ισπανοί καταναλωτές είναι προσανατολισμένοι στα 

εγχώρια προϊόντα, τα οποία επιλέγονται σε σύγκριση με αλλοδαπά, η στροφή 

σε υψηλότερη ποιότητα και σε βιολογικά προϊόντα, δίνει την ευκαιρία στους 

Έλληνες παραγωγούς να εισέρχονται στην ισπανική αγορά.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

  



Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΙΣΠΑΝΙΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

 
29 

 

Ζ. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΠΗΓΕΣ 
 

 

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων: https://www.mapa.gob.es/es/ 

 

Ομοσπονδία Ισπανικών Ενώσεων Παραγωγών και Εξαγωγέων Φρούτων, 

Λαχανικών και Φυτών (FEPEX):  

https://www.fepex.es/home.aspx 

Αναζήτηση των επιχειρήσεων-μελών: 

https://www.fepex.es/ext/buscador-empresas-asociadas.aspx_en 

 

Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών (Fruit Attraction) 

https://www.ifema.es/fruit-attraction 

 

Γεωργική Ένωση Νέων Αγροτών (ASAJA):  

https://www.asaja.com 

Ισπανικό Ίδρυμα Διατροφής (FEN): 

http://www.fen.org.es/ 

 

Ισπανική Ένωση Επιχειρήσεων Διανομής και Σουπερμάρκετ (ASEDAS) 

http://www.asedas.org/ 

+34 91 429 89 56  

direc.general@asedas.org   

 

Ένωση Ισπανικών Αλυσίδων Σουπερμάρκετ (ACES) 

http://www.asociacionsupermercados.com 

+34 91 185 68 58  

aces@asociacionsupermercados.com 

 

Ισπανική Ένωση Κατεψυγμένων Λαχανικών (ASEVEC) 

https://www.hoyverdurascongeladas.com 

+34 91 310 70 80 

info@asevec.com 

 

Ισπανική Οργάνωση Οικολογικής Γεωργίας (SEAE) 

https://www.agroecologia.net 

+34 96 126 71 22 

comunicacion@agroecologia.net 

 

Ισπανική Ένωση Οικολογικών Παραγωγών και Διανομέων (ASOBIO) 

http://www.asobio.org 

+34 63 358 82 00 

Info@asobio.org 
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Οργανισμός Προώθησης Ισπανικών Τροφίμων (alimentosdespaña) 

https://www.alimentosdespana.es 

alimentacion_es@mapama.es 
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