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Εξελίξεις στην παραγωγή και τις εξαγωγές εσπεριδοειδών  
(Έρευνα του κ. Γιάννη Τσιφόρου, επιστημονικού συνεργάτη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ) 

 
Σημαντική μείωση αναμένεται να παρουσιάσει την εμπορική περίοδο 2019/20 η συγκομιδή των 
κυριότερων, από άποψη όγκου, εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την 
προηγούμενη (-13%) εκτιμώμενη σε 10 εκατ. τόνους περίπου, με την Ισπανία, την Ιταλία και την 
Ελλάδα να καλύπτουν αθροιστικά σχεδόν το σύνολο της παραγωγής. Η μείωση αυτή αποδίδεται 
στον περιορισμό της συγκομιδής πορτοκαλιών (-11%), εκτιμώμενη συνολικά σε 5,8 εκατ. τόνους, 
εξαιτίας της πτώσης της παραγωγής στην Ισπανία (-10%) και ιδιαίτερα στην Ιταλία (-20%) λόγω 
δυσμενών καιρικών συνθηκών. Αντίθετα, μικρή βελτίωση αναμένεται να παρουσιάσει η συγκομιδή 
πορτοκαλιών στην Ελλάδα (+1%), που εκτιμάται την περίοδο 2019/20 στο επίπεδο των 920 χιλ. 
τόνων. 

 

 
 
Πηγή: USDA/FAS, EU-28 Citrus Annual, GAIN Report, 10.12.2019  

 
Η παραγωγή μανταρινιών στην ΕΕ-28, αναμένεται να περιοριστεί την περίοδο 2019/20 σε 2,6 εκατ. 
τόνους, σημειώνοντας μείωση ως προς την προηγούμενη (-18%) που αποδίδεται στην πτώση της 
παραγωγής στην Ισπανία (-16%) και κυρίως στην Ιταλία (-32%), ενώ η παραγωγή της Ελλάδος δεν 
φαίνεται να παρουσιάζει μεταβολή, εκτιμώμενη σε 178 χιλ. τόνους. Σημαντική μείωση επίσης 
προβλέπεται να παρουσιάσει η συγκομιδή λεμονιών στην ΕΕ-28 (-13%) εκτιμώμενη την περίοδο 
2019/20 σε 1,47 εκατ. τόνους, που αποδίδεται στην πτώση της παραγωγής της Ισπανίας (-16,5%) και 
σε μικρότερο βαθμό της Ιταλίας (-6%), ενώ στην Ελλάδα αναμένεται να κυμανθεί στο ίδιο σχεδόν 
επίπεδο με την προηγούμενη περίοδο (88 χιλ. τόνοι).    
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τομέας των εσπεριδοειδών χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητος κυρίως εξαιτίας 
του έντονου ανταγωνισμού από ορισμένες τρίτες χώρες. Στα νωπά προϊόντα και ειδικότερα στα 
πορτοκάλια την περίοδο 2018/19 η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος και το Μαρόκο καλύπτουν το 
μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών στην ΕΕ-28 (841 χιλ. τόνοι αθροιστικά) και με αύξηση του όγκου 
τους σε σχέση με το μέσο όρο της πενταετίας 2013/17 (+6%)1. Με μεγαλύτερο ρυθμό αυξήθηκε ο 
όγκος εισαγωγών μανταρινιών στην ΕΕ-28 την περίοδο 2018/19 ως προς την προηγούμενη πενταετία 
(+15%), προερχόμενες κυρίως από το Μαρόκο, τη Νότια Αφρική και το Ισραήλ (365 χιλ. τόνοι), ενώ 
στο ίδιο συγκρινόμενο διάστημα αισθητή ήταν η άνοδος των εισαγωγών και στα λεμόνια (+10%) 
προερχόμενα κυρίως από την Αργεντινή, τη Νότια Αφρική και την Τουρκία (355 χιλ. τόνοι).  
 
Tο εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ στα νωπά προϊόντα εσπεριδοειδών εξακολουθεί να παραμένει 
ελλειμματικό μια και οι εισαγωγές της περιόδου 2019/20 στις τρεις κατηγορίες (2.150 χιλ. τόνοι 
αθροιστικά) προβλέπεται να καλύψουν μεγάλο μέρος της κατανάλωσης (21,5%), παρά τον 
περιορισμό τους σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (-5%).  

                                                 
1 Βλ. European Commission, DG-Agri, “The citrus market in the EU: Trade on fresh citrus fruit”, 13.11.2019.   
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Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές νωπών εσπεριδοειδών της ΕΕ προς τρίτες χώρες, εκτιμώμενες 
συνολικά σε 625 χιλ. τόνους, αναμένεται να περιοριστούν την περίοδο 2019/20 (-8,5%), με συνέπεια 
την περαιτέρω επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου του τομέα, ενώ το μερίδιό τους θα εξακολουθεί 
να καλύπτει μικρό μέρος της συνολικής παραγωγής (6%).                

  
 Πορτοκάλια Μανταρίνια Λεμόνια 

 2019/20* 2018/19 2019/20* 2018/19 2019/20* 2018/19 

Παραγωγή νωπών προϊόντων 5.842 6.505 2.643 3.213 1.471 1.684 

(-) Νωπά προς μεταποίηση 1.045 1.249 204 355 224 253 

(+) Εισαγωγές 1.050 1.012 500 483 600 545 

(-)  Εξαγωγές 300 357 245 246 80 82 

(=) Κατανάλωση νωπών   5.547 5.911 2.694 3.095 1.767 1.894 

Πηγή: USDA/FAS, EU-28 Citrus Annual, GAIN Report, 10.12.2019, (*) Εκτίμηση  

 
Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου στον τομέα εσπεριδοειδών της ΕΕ μεγεθύνεται εάν εκτιμηθούν οι 
συναλλαγές και στα μεταποιημένα προϊόντα, μεταξύ των οποίων δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει ο 
χυμός πορτοκαλιών. Η παραγωγή χυμού πορτοκαλιών στην ΕΕ προβλέπεται την περίοδο 2019/20 να 
περιοριστεί σε 81 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη (-
16%), ενώ κάμψη αναμένεται να παρουσιάσουν και οι εξαγωγές (58 χιλ. τόνοι). Όπως φαίνεται το 
μεγαλύτερο μέρος των αναγκών (693 χιλ. τόνοι) θα καλυφθεί από εισαγωγές, με κύριο προμηθευτή 
τη Βραζιλία και δευτερευόντως το Μεξικό, τη Νότια Αφρική και την Αίγυπτο. Να σημειωθεί πάντως 
ότι η παραγωγή και η αγορά νωπών προϊόντων στην ΕΕ αναμένεται να επηρεαστούν ευνοϊκά από την 
άνοδο της κατανάλωσης στους φρέσκους-στυμμένους χυμούς σε βάρος των εισαγόμενων 
κατεψυγμένων-συμπυκνωμένων προϊόντων, τάση που συνεχώς επεκτείνεται στο διάστημα των 
τελευταίων ετών. 
 
Στο πεδίο εξαγωγών νωπών εσπεριδοειδών μεταξύ των παραγωγικών χωρών της ΕΕ κυριαρχεί η 
Ισπανία, με μεγέθη που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από εκείνα της Ελλάδος και της Ιταλίας, 
αλλά με σημαντικές μεταβολές στον όγκο και την αξία των προϊόντων κατά τη διετία 2018-2017.  

 
Εξαγωγές 
κατά χώρα 

2018 2017 Μεταβολή 2018/2017 

Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξίας Ποσότητας 

 (1000 €) (τόνοι) (1000 €) (τόνοι) (%) (%) 

Πορτοκάλια       

-Ισπανία 1.104.577 1.507.409 1.177.666 1.635.217 -6,2 -7,8 

-Ελλάδα 137.003 313.710 116.320 277.277 17,8 13,1 

-Ιταλία 116.439 138.344 96.325 110.755 20,9 24,9 

Μανταρίνια         

-Ισπανία 911.048 1.075.324 1.011.128 1.120.436 -9,9 -4,0 

-Ελλάδα 41.770 92.551 37.882 79.012 10,3 17,1 

-Ιταλία 53.337 77.416 59.476 90.902 -10,3 -14,8 

Λεμόνια         

-Ισπανία 722.843 603.046 747.060 689.772 -3,2 -12,6 

-Ιταλία 73.853 47.724 64.629 47.860 14,3 -0,3 

-Ελλάδα 8.689 13.901 5.030 8.128 72,7 71,0 

Πηγή : European Commission, EU Trade helpdesk, 10.1.2020 (Κωδικοί Στατιστικής Ονοματολογίας πορτοκαλιών: 
080510, μανταρινιών: 080521 και 080522, λεμονιών: 080550 ). 

 
 Εξαγωγές πορτοκαλιών 

 
Η αγορά νωπών πορτοκαλιών της ΕΕ με όγκο της τάξεως των 5.911 χιλ. τόνων την περίοδο 2018/19 
αποτελεί, μετά την Κίνα, μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου και εύλογα προσελκύει το 
εξαγωγικό ενδιαφέρον. Σημαντικές όμως θεωρούνται και οι εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες χώρες (357 

Παραγωγή και κατανάλωση ορισμένων νωπών εσπεριδοειδών στην ΕΕ-28 (σε 1000 τόνους) 

Αξία και όγκος εξαγωγών νωπών εσπεριδοειδών Ισπανίας, Ελλάδος και Ιταλίας (2018-2017) 
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χιλ. τόνοι) που αποτελούν την καλύτερη επίδοση της πενταετίας 2014-2018 και την κατατάσσουν 
στην 4η θέση, μετά την Αίγυπτο, τη Νότια Αφρική και τις ΗΠΑ. 

 

 
 
Πηγή: USDA/FAS, Citrus: World market and trade, January 2020.  

 
Η Ισπανία επικρατεί στις εξαγωγές πορτοκαλιών με όγκο 1,5 εκατ. τόνων το 2018, το μεγαλύτερο 
μέρος του οποίου απευθύνεται στην αγορά της ΕΕ (91%). Οι εξαγωγές ελληνικών πορτοκαλιών 
υπολείπονται σημαντικά της Ισπανίας, εκτιμώμενες το 2018 σε 314 χιλ. τόνους και απευθύνονται 
κυρίως στην ΕΕ (77%), ενώ μικρότερες παραμένουν οι εξαγωγές πορτοκαλιών της Ιταλίας (138 χιλ. 
τόνοι) που κατά 85% προορίζονται στις χώρες της ΕΕ.  
 
Οι εξαγωγές πορτοκαλιών της Ισπανίας περιορίστηκαν το 2018 ως προς τον όγκο (1.507 χιλ. τόνοι) 
και την αξία (1.105 χιλ. ευρώ), παρουσιάζοντας μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (-7,8% 
και -6,2% αντίστοιχα), ενώ κάμψη σημείωσε και η μέση τιμή εξαγωγής (-6,2%), εκτιμώμενη σε 0,73 
ευρώ/κιλό. Σημαντικότερες χώρες προορισμού ήταν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Ην. 
Βασίλειο και η Ιταλία, που αθροιστικά απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου (73%) και της 
αξίας (71%), ενώ αισθητή βελτίωση σημείωσε η αξία και ο όγκος των εξαγωγών στην Κίνα, τη 
Ρουμανία και το Βέλγιο. Από άποψη μέσης τιμής εξαγωγής καλύτερες αγορές των ισπανικών 
πορτοκαλιών αναδείχθηκαν το 2018 τα Ην. Αραβικά Εμιράτα (1,33 ευρώ/κιλό), η Σαουδική Αραβία 
(1,2 ευρώ/κιλό), η Ελβετία (1 ευρώ/κιλό) και η Νορβηγία (0,95 ευρώ/κιλό), ενώ η χαμηλότερη μέση 
τιμή εξαγωγής ήταν στη γειτονική Πορτογαλία (0,47 ευρώ/κιλό).   
   
Οι εξαγωγές πορτοκαλιών της Ιταλίας ανήλθαν το 2018 σε 138 χιλ. τόνους, αξίας 116 εκατ. ευρώ, 
καταγράφοντας σημαντική αύξηση ως προς τον όγκο (+21%) και την αξία (+25%), ενώ μικρή κάμψη 
σημείωσε η μέση τιμή εξαγωγής, εκτιμώμενη σε 0,84 ευρώ/κιλό. Τέσσερεις χώρες, η Γερμανία, η 
Ελβετία, η Γαλλία και η Αυστρία απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου (63%) και της αξίας 
(67%), ενώ από άποψη μέσης τιμής εξαγωγής καλύτερες αγορές των ιταλικών πορτοκαλιών ήταν η 
Ελβετία, η Νορβηγία, το Ην. Βασίλειο και το Βέλγιο, με επίπεδο υψηλότερο του 1 ευρώ/κιλό.       
 
Οι εξαγωγές πορτοκαλιών της Ελλάδος το 2018 ανήλθαν σε 314 χιλ. τόνους, αξίας 137 εκατ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2017 ως προς τον όγκο (+17,8%) και την αξία (+13%). Μικρή 
βελτίωση σημείωσε η μέση τιμή εξαγωγής (+4%), εκτιμώμενη σε 0,44 ευρώ/κιλό, που ωστόσο 
υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης της Ισπανίας (-66%) και πολύ περισσότερο από εκείνη της 
Ιταλίας (-91%). Η Ρουμανία εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη χώρα προορισμού των 
ελληνικών πορτοκαλιών (50 χιλ. τόνοι, αξίας 23,5 εκατ. ευρώ), αλλά η μέση τιμή εξαγωγής προς τη 
χώρα αυτή (0,47 ευρώ/κιλό) παραμένει πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη της Ισπανίας (0,75 
ευρώ/κιλό), υπολειπόμενη κατά 60% περίπου, αλλά και από  εκείνη της Ιταλίας (-55%).   

Μερίδια παγκόσμιας κατανάλωσης και εξαγωγών πορτοκαλιών (2018/19, σε 1000 τόνους) 
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Χώρες 
προορισμού 

Αξία Ποσότητα Μέση τιμή Χώρες 
προορισμού 

Αξία Ποσότητα Μέση τιμή 

(1000 €) (τόνοι) (€/κιλό) (1000 €) (τόνοι) (€/κιλό) 

Ρουμανία 23.505 50.422 0,47 Ιταλία 3.975 8.415 0,47 

Γερμανία 18.301 35.444 0,52 Αλβανία 3.568 14.895 0,24 

Πολωνία 14.206 27.910 0,51 Κροατία 3.397 6.813 0,50 

Σερβία 12.394 24.150 0,51 Ισπανία 3.105 6.559 0,47 

Ουγγαρία 8.843 21.405 0,41 Δανία 2.812 4.895 0,57 

Τσεχία 8.332 16.053 0,52 Ολλανδία 2.669 5.613 0,48 

Βουλγαρία 5.751 29.815 0,19 Σουηδία 2.394 3.378 0,71 

B. Μακεδονία 4.615 16.044 0,29 Β. & Ερζεγοβίνη 2.295 9.244 0,25 

Σλοβακία 4.591 8.561 0,54 Μαυροβούνιο 1.715 4.237 0,40 

Αυστρία 4.064 8.111 0,50 Ην. Βασίλειο 1.663 2.578 0,65 

    Λοιπές 4.810 9.168 0,52 

Σύνολο εξαγωγών  137.003 313.710 0,44 

 
Μεγάλες αποκλίσεις όμως σημειώνονται στις περισσότερες χώρες προορισμού. Χαρακτηριστικές 
είναι οι περιπτώσεις της Αυστρίας, της Ολλανδίας, του Ην. Βασιλείου, της Γερμανίας, της Δανίας, της 
Ουγγαρίας και σειράς άλλων χωρών όπου η μέση τιμή εξαγωγής της Ελλάδος παραμένει πολύ 
μικρότερη της αντίστοιχης των ιταλικών και ισπανικών πορτοκαλιών. Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο η 
Σουηδία όπου η μέση τιμή εξαγωγής ελληνικών πορτοκαλιών (71 ευρώ/100 κιλά) θεωρείται 
ανταγωνιστική της αντίστοιχης των συγκρινόμενων χωρών.   
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Ζήτημα επιπλέον αποτελούν οι πολύ χαμηλές τιμές εξαγωγής της Ελλάδος σε ορισμένες γειτονικές 
χώρες, όπως η Βουλγαρία (19 ευρώ/100 κιλά), η Αλβανία (24 ευρώ/100 κιλά) και η Βόρεια 
Μακεδονία (29 ευρώ/100 κιλά), που αθροιστικά καλύπτουν το 20% του συνολικού όγκου εξαγωγών 
της χώρας. Αδυναμία εξάλλου συνιστούν οι πολύ χαμηλές, έως ανύπαρκτες, εξαγωγές της Ελλάδος 
στις αραβικές χώρες, ενώ ασήμαντες έως μηδενικές παραμένουν οι εξαγωγές σε ορισμένες 
σημαντικές αγορές τρίτων χωρών, όπως της Κίνας, της Νορβηγίας και του Καναδά στις οποίες έχουν 
διεισδύσει με ικανοποιητικό βαθμό τα προϊόντα της Ισπανίας.  
 
Να σημειωθεί ότι οι πολύ φθηνές τιμές εξαγωγής των ελληνικών πορτοκαλιών δεν αποτελούν 
συγκυριακό φαινόμενο μια και έντονες αποκλίσεις με τις συγκρινόμενες χώρες καταγράφονται και 
το 2017, όπου η μέση τιμή εξαγωγής της χώρας ήταν υποδιπλάσια εκείνης της Ιταλίας (-107%) και 
ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με εκείνη της Ισπανίας (-86%).   

 

Εξαγωγές πορτοκαλιών Ελλάδος στις 20 πρώτες χώρες προορισμού (2018) 

Αποκλίσεις μέσης τιμής εξαγωγής πορτοκαλιών κατά χώρα προορισμού (2018, σε €/100 κιλά) 
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Εξαγωγές μανταρινιών 
 
Η αγορά νωπών μανταρινιών της ΕΕ με όγκο κατανάλωσης της τάξεως των 3.095 χιλ. τόνων την 
περίοδο 2018/19 αποτελεί, μετά την τεράστια αγορά της Κίνας (20.735 χιλ. τόνοι), τη δεύτερη 
μεγαλύτερη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Υστερεί ωστόσο στις εξαγωγές προς τρίτες χώρες με όγκο 
246 χιλ. τόνων, επίπεδο που την κατατάσσει στην 5η θέση, μετά την Κίνα, την Τουρκία, το Μαρόκο 
και τη Νότια Αφρική. Στις εξαγωγές μανταρινιών κυριαρχεί και πάλι η Ισπανία, με όγκο που το 2018 
υπερέβη το επίπεδο του 1 εκατ. τόνων, με κύριο προορισμό τις χώρες της ΕΕ, βρισκόμενη σε μεγάλη 
απόσταση από τις εξαγωγές της Ελλάδος (93 χιλ. τόνοι) και της Ιταλίας (77χιλ. τόνοι). 
 
Ειδικότερα, οι εξαγωγές μανταρινιών της Ισπανίας εκτιμώνται το 2018 σε 1.075 χιλ. τόνους αξίας 911 
εκατ. ευρώ, μεγέθη μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος ως προς τον όγκο (-4%) και την αξία 
(-10%), ενώ κάμψη παρουσίασε και η μέση τιμή εξαγωγής (-5,5%), εκτιμώμενη το 2018 σε 0,85 
ευρώ/κιλό. Σημαντικές παρέμειναν οι εξαγωγές προς τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ην. Βασίλειο, την 
Ολλανδία και την Πολωνία, που συνολικά απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου (70%) και 
της αξίας (69%), ενώ αισθητή βελτίωση σημείωσε η αξία και ο όγκος των εξαγωγών στον Καναδά. 
Από άποψη μέσης τιμής εξαγωγής καλύτερες αγορές των ισπανικών μανταρινιών αναδείχθηκαν το 
2018 ο Καναδάς, η Αυστρία, η Ελβετία και η Νορβηγία με τιμές υψηλότερες του 1 ευρώ/κιλό. Θετικά 
επίσης εκτιμάται η σημαντική άνοδος του όγκου των εξαγωγών προς τον Καναδά (14,8 χιλ. τόνοι) 
καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 44%. 
 
Περιορισμό κατέγραψαν οι εξαγωγές μανταρινιών της Ιταλίας, εκτιμώμενες το 2018 σε 77 χιλ. τόνους 
αξίας 53 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος ως προς τον όγκο (-14,8%) και την 
αξία (-10%), ενώ αύξηση παρουσίασε η μέση τιμή εξαγωγής (+6%), εκτιμώμενη το 2018 σε 0,69 
ευρώ/κιλό. Σημαντικές παρέμειναν οι εξαγωγές προς την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, τη 
Γαλλία, και την Αυστρία, που αθροιστικά απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου (52%) και 
της αξίας (56%). Από άποψη μέσης τιμής εξαγωγής καλύτερες αγορές των ιταλικών μανταρινιών, με 
επίπεδο υψηλότερο του 1 ευρώ/κιλό, ήταν η Δανία, η Ελβετία, η Γερμανία και η Γαλλία 
 
Οι εξαγωγές μανταρινιών της Ελλάδος παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, ανερχόμενες το 2018 σε 
41,7 χιλ. τόνους, αξίας 92,5 εκατ. ευρώ, μεγέθη αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος ως προς 
τον όγκο (+17%) και την αξία (+10%). Ωστόσο, μείωση κατέγραψε η μέση τιμή εξαγωγής (-6%), 
εκτιμώμενη το 2018 σε 0,45 ευρώ/κιλό, που υπολείπεται σημαντικά εκείνης της Ισπανίας (-89%), 
αλλά και της αντίστοιχης της Ιταλίας (-53%). 

 
Χώρες 
προορισμού 

Αξία Ποσότητα Μέση τιμή Χώρες 
προορισμού 

Αξία Ποσότητα Μέση τιμή 

(1000 €) (τόνοι) (€/κιλό) (1000 €) (τόνοι) (€/κιλό) 

Ρουμανία 12.228 24.752 0,49 Τσεχία 757 1.330 0,57 

Γερμανία 5.118 8.110 0,63 Λετονία 443 758 0,58 

Βουλγαρία 4.400 19.326 0,23 Ισπανία 394 685 0,57 

Ουκρανία 3.509 9.250 0,38 Σουηδία 427 469 0,91 

Πολωνία 4.236 6.869 0,62 Σλοβενία 251 352 0,71 

Σερβία 2.240 4.644 0,48 Δανία 203 274 0,74 

Β. Μακεδονία 1.749 4.899 0,36 Αλβανία 206 922 0,22 

Ουγγαρία 1.211 2.145 0,56 Ιταλία 309 585 0,53 

Μολδαβία 1.027 1.980 0,52 Λιθουανία 386 676 0,57 

Σλοβακία 1.679 2.462 0,68 Ολλανδία 165 261 0,63 

    Λοιπές 831 1.802 0,46 

Σύνολο εξαγωγών  41.770 92.551 0,45 

 
Η Ρουμανία εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη χώρα προορισμού (24,7 χιλ. τόνοι, αξίας 12,2 
εκατ. ευρώ), αλλά η μέση τιμή εξαγωγής προς τη χώρα αυτή (0,49 ευρώ/κιλό) παραμένει πολύ 
χαμηλότερη από την αντίστοιχη της Ισπανίας (0,78 ευρώ/κιλό), υπολειπόμενη κατά 59% και σε 
μικρότερο βαθμό από  εκείνη της Ιταλίας (-18%). Αποκλίσεις όμως σημειώνονται και σε άλλες χώρες 
προορισμού, όπως στην Ουκρανία και σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης 

Εξαγωγές μανταρινιών της Ελλάδος στις 20 πρώτες χώρες προορισμού (2018) 
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(Γερμανία, Ολλανδία, Δανία), ενώ σε λίγες περιπτώσεις, όπως η Σλοβακία και η Σλοβενία, 
παρατηρείται σύγκλιση της εγχώριας μέσης τιμής εξαγωγής με εκείνες της Ισπανίας και της Ιταλίας.  
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Προβληματίζει εξάλλου το πολύ χαμηλότερο επίπεδο της μέσης τιμής εξαγωγής των ελληνικών 
μανταρινιών στην Αλβανία (0,22 ευρώ/κιλό), τη Βουλγαρία (0,23 ευρώ/κιλό) και τη Βόρεια 
Μακεδονία (0,36 ευρώ/κιλό), τρεις χώρες που αθροιστικά κάλυψαν το 27% του συνολικού όγκου 
εξαγωγών. Επισημαίνεται ότι το φαινόμενο των χαμηλών ελληνικών τιμών εξαγωγής μανταρινιών 
του 2018 δεν αποτελεί σύμπτωση μια και το 2017 η μέση τιμή εξαγωγής της χώρας υπολείπονταν 
σημαντικά της αντίστοιχης της Ισπανίας (-88%) και εκείνης της Ιταλίας (-35%).    

 
Εξαγωγές λεμονιών 

 
Η αγορά νωπών λεμονιών της ΕΕ, με όγκο κατανάλωσης της τάξεως του 1.894 χιλ. τόνων την περίοδο 
2018/19, αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Ωστόσο, οι εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες χώρες 
παραμένουν πολύ περιορισμένες (82 χιλ. τόνοι), όπου δεσπόζουν το Μεξικό, η Τουρκία, η Νότια 
Αφρική και η Αργεντινή.   
 
Κυρίαρχη εξαγωγική χώρα παραμένει η Ισπανία, oι εξαγωγές της οποίας εκτιμώνται το 2018 σε 603 
χιλ. τόνους αξίας 723 εκατ. ευρώ, μεγέθη μειωμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος ως προς τον 
όγκο (-12,6%) και την αξία (-3,2%), ενώ αισθητή βελτίωση σημείωσε η μέση τιμή εξαγωγής (+11%), 
εκτιμώμενη σε 1,20 ευρώ/κιλό, με κύριο προορισμό τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ην. Βασίλειο, την 
Ιταλία και την Πολωνία, που κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου (75%) και της αξίας (76%). 
Καλύτερες αγορές των ισπανικών λεμονιών αναδείχθηκαν το 2018 η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία 
και η Ελβετία με επίπεδο υψηλότερο του 1,3 ευρώ/κιλό, ενώ εντυπωσιάζει η σημαντική άνοδος του 
όγκου εξαγωγών προς τον Καναδά (+57%). Στην Ιταλία, οι εξαγωγές λεμονιών, παρά τον μικρό τους 
όγκο (48 χιλ. τόνοι το 2018), διακρίνονται για την υψηλή μέση τιμή εξαγωγής (1,55 ευρώ/κιλό) που 
υπερτερεί ακόμα και της αντίστοιχης της Ισπανίας. Κυριότερες χώρες προορισμού των ιταλικών 
λεμονιών αποτελούν η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Ελβετία που απορροφούν το 70% του 
όγκου, με μέση τιμή εξαγωγής που κυμαίνεται από 1,51 ευρώ/κιλό (Γερμανία, Γαλλία) έως και 1,95 
ευρώ/κιλό (Ελβετία).      
 
Οι εξαγωγές λεμονιών της Ελλάδος είναι πολύ περιορισμένες, μια και όπως είναι γνωστό η χώρα 
υστερεί στον όγκο παραγωγής, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο του προϊόντος παραμένει ελλειμματικό με 
τις εισαγωγές (20 χιλ. τόνοι το 2018) να υπερτερούν των εξαγωγών, προερχόμενες κυρίως από την 
Αργεντινή (10 χιλ. τόνοι) και δευτερευόντως από την Τουρκία (2,7 χιλ. τόνοι). Ωστόσο, ιδιαίτερα 
σημαντική άνοδο κατέγραψαν το 2018 οι εξαγωγές λεμονιών της χώρας, εκτιμώμενες σε 14 χιλ. 
τόνους αξίας 8,7 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος ως προς τον 

Αποκλίσεις μέσης τιμής εξαγωγής μανταρινιών κατά χώρα προορισμού (2018, σε €/100 κιλά) 
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όγκο (+71%) και την αξία (+73%). Κυριότερες χώρες προορισμού ήταν η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η 
Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία, που κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου (65%).    

 
Χώρες 
προορισμού 

Αξία Ποσότητα Μέση τιμή Χώρες 
προορισμού 

Αξία Ποσότητα Μέση τιμή 

(1000 €) (τόνοι) (€/κιλό) (1000 €) (τόνοι) (€/κιλό) 

Ρουμανία 2.734 2.952 0,93 Πολωνία 124 178 0,69 

Γερμανία 1.210 858 1,41 Μαυροβούνιο 85 134 0,63 

Βουλγαρία 1.113 4.013 0,28  ΗΠΑ 82 105 0,78 

Ιταλία 726 1.000 0,73 Λιθουανία 81 96 0,84 

Ουγγαρία 504 885 0,57 Ολλανδία 65 46 1,41 

Σερβία 451 627 0,72 Κόσσοβο 59 122 0,49 

Αλβανία 416 1.295 0,32 Ην. Βασίλειο 58 25 2,31 

Β. Μακεδονία 311 710 0,44 Β. & Ερζεγοβίνη 40 130 0,31 

Τσεχία 203 273 0,74 Σλοβακία 36 55 0,66 

Κύπρος 184 145 1,27 Σλοβενία 35 41 0,85 

    Λοιπές 176 211 0,83 

Σύνολο εξαγωγών  8.689 13.901 0,63 

 
Καλύτερες αγορές των ελληνικών λεμονιών ήταν το Ην. Βασίλειο (2,31 ευρώ/κιλό), αν και με πολύ 
μικρό όγκο (μόλις 25 τόνοι), η Γερμανία (1,41 ευρώ/κιλό) και η Ολλανδία (1,41 ευρώ/κιλό). 
Εντούτοις, η μέση τιμή εξαγωγής της χώρας (0,63 ευρώ/κιλό) υπολείπεται 2,5 φορές της αντίστοιχης 
της Ιταλίας και παραμένει πολύ μικρότερη από εκείνη της Ισπανίας (-90%). Εξάλλου, με εξαίρεση τις 
τρεις χώρες που αναφέρθηκαν προηγούμενα, μεγάλες αποκλίσεις καταγράφονται σε μια σειρά 
χωρών προορισμού (Ουγγαρία, ΗΠΑ, Σλοβακία, Τσεχία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβενία). Από την 
άλλη πλευρά, η Βουλγαρία εξακολουθεί το 2018 να αποτελεί τον κυριότερο προορισμό των 
ελληνικών λεμονιών, καλύπτοντας το 29% του συνολικού όγκου, παρά την ιδιαίτερα χαμηλή μέση 
τιμή εξαγωγής (0,28 ευρώ/κιλό) και παρά τη σημαντική μείωσή της (-25%) σε σχέση με την 
αντίστοιχη του προηγούμενου έτους (0,35 ευρώ/κιλό). 
 

  Προκλήσεις και προτεραιότητες στην Ελλάδα 
 

Στο διάστημα της διετίας 2017-2018 καταγράφεται σημαντική άνοδος του όγκου των ελληνικών 
εξαγωγών στα πορτοκάλια (+13%), τα μανταρίνια (+17%) και τα λεμόνια (+71%), ενώ οι εκτιμήσεις 
της τρέχουσας εμπορικής περιόδου θεωρούνται ευνοϊκές ως προς τον όγκο παραγωγής και την 
ποιότητα των προϊόντων, σε αντίθεση με την προβλεπόμενη σημαντική μείωση της συγκομιδής στην 
Ισπανία και την Ιταλία, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος των εξαγωγών της χώρας. 
Εντούτοις, οι χαμηλές τιμές εξαγωγής, σε κοινούς προορισμούς με τις δύο ανταγωνιστικές χώρες 
εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας. Κοινό 
χαρακτηριστικό αποτελούν οι πολύ φθηνές εξαγωγές προς τις γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Αλβανία, 
Βόρεια Μακεδονία) με τιμές που υπολείπονται της μέσης τιμής παραγωγού.  
 
Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι αναφερόμενες χώρες συνεχίζουν να 
απορροφούν σημαντικό μέρος των εξαγόμενων εσπεριδοειδών της χώρας (92 χιλ. τόνοι το 2018, 
έναντι των 78 χιλ. τόνων του 2017) επηρεάζουν αρνητικά τη μέση τιμή παραγωγού, που εξακολουθεί 
να υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης της Ιταλίας και της Ισπανίας. Επιπλέον, μεγάλες 
αποκλίσεις σημειώνονται στους κυριότερους προορισμούς, όπως η Ρουμανία, που απορροφά το 
μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών προϊόντων, ενώ έντονη απόκλιση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, 
καταγράφεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έλλειμμα αυτό δεν αποτελεί 
σύμπτωση μια και στο διάστημα της πενταετίας 2014-2018 καταγράφονται εξαιρετικά χαμηλές 
μέσες τιμές εξαγωγής των εγχώριων προϊόντων και στις τρεις κατηγορίες. Ως αδυναμία εξάλλου 
θεωρείται η πολύ περιορισμένη, έως ανύπαρκτη πρόσβαση σε ορισμένες σημαντικές αγορές τρίτων 
χωρών (Κίνα, Καναδάς, Νορβηγία, Σαουδική Αραβία, Ην. Αραβικά Εμιράτα κ.α.) στις οποίες, εδώ και 
αρκετό χρονικό διάστημα, έχουν διεισδύσει με επιτυχία τα προϊόντα των ανταγωνιστικών χωρών.  
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Η εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας στα εσπεριδοειδή θεωρείται σημαντική για τη βιωσιμότητα 
του τομέα μια και ο όγκος των εξαγωγών εξακολουθεί να καλύπτει σημαντικό μέρος της προσφοράς 
ιδιαίτερα στα μανταρίνια (59% την περίοδο 2018/19) και σε μικρότερο βαθμό στα πορτοκάλια (31%).  

 
 Πορτοκάλια Μανταρίνια 

 2016/17 2017/18 2018/19 2016/17 2017/18 2018/19 

Εξαγωγές 297.109 308.651 287.159 121.581 102.933 105.722 

Παραγωγή 887.481 960.928 910.125 167.006 174.703 176.881 

(+) Εισαγωγές 5.815 5.790 4.377 2.141 2.379 1.678 

(=) Προσφορά 893.296 966.718 914.502 169.147 177.082 178.559 

Εξαγωγική επίδοση (%) 33,2 31,9 31,4 71,9 58,1 59,2 

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων Incofruit-Hellas, Δεκέμβριος 2019.  

 
Σημαντική εξάλλου θεωρείται η συμβολή των εξαγωγών εάν εκτιμηθεί η φθίνουσα κατανάλωση των 
νοικοκυριών στα νωπά εσπεριδοειδή, που περιορίστηκε το 2018 ως προς το μέσο όρο της 
προηγούμενης πενταετίας (-8%), όπως προκύπτει από τις Έρευνες Οικογενειακού Προϋπολογισμού 
της ΕΛΣΤΑΤ. Ωστόσο, η διατήρηση των τιμών εξαγωγής σε χαμηλό επίπεδο, σε συνδυασμό  με τις 
αδυναμίες στη συγκέντρωση και την αξιοποίηση της εγχώριας παραγωγής, περιορίζει το εισόδημα 
των παραγωγών, μειώνει την προστιθέμενη αξία του τομέα και τελικά δεν συμβάλλει στη 
βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.  
 
Η ενίσχυση της εγχώριας εξαγωγικής δραστηριότητας στα εσπεριδοειδή ώστε να βελτιωθούν οι τιμές 
εξαγωγής και να διευρυνθεί η πρόσβαση των προϊόντων σε απαιτητικές ευρωπαϊκές και διεθνείς 
αγορές αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας. Φυσικά 
υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά και συνδέονται κυρίως με διαρθρωτικά 
μειονεκτήματα, αλλά και με ελλείψεις και αδυναμίες στην οργάνωση της παραγωγής και στην 
κατάσταση της εγχώριας αγοράς. Ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει το πολύ μικρό μέσο μέγεθος 
των εκμεταλλεύσεων εσπεριδοειδών της χώρας (7 στρ./εκμετάλλευση) σε σχέση με το πολύ 
υψηλότερο της Ισπανίας (29 στρ./εκμετάλλευση) και της Ιταλίας (28 στρ./εκμετάλλευση), ενώ έχουν 
επισημανθεί ελλείψεις στη συσκευασία και την τυποποίηση, αλλά και υστερήσεις στην ποιότητα και 
την εμφάνιση των προϊόντων που περιορίζουν την ανταγωνιστικότητά τους σε όρους διεθνούς 
αγοράς.  
 
Γενικότερα πάντως, η κατάσταση που επικρατεί στην εγχώρια αγορά δεν συμβάλλει στην ενίσχυση 
της εξαγωγικής δραστηριότητας στα εσπεριδοειδή. Χαρακτηριστικές είναι οι επισημάνσεις που έχει 
επανειλημμένα δημοσιεύσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Φρούτων και 
Λαχανικών (Incofruit-Hellas), σύμφωνα με τις οποίες στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται 
“έμποροι” από βαλκανικές χώρες, οι οποίοι, αν και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εμπόρων 
νωπών οπωροκηπευτικών της χώρας, διακινούν σημαντικές ποσότητες προϊόντων, με φορτώσεις 
απευθείας από τις εκμεταλλεύσεις των παραγωγών, χωρίς καμία τυποποίηση (χύμα), που 
διατίθενται σε εξευτελιστικές τιμές κυρίως στις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Πρόκειται για 
μηχανισμό που υποθηκεύει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και πλήττει ευθέως την 
εξαγωγική δραστηριότητα του τομέα, στο σύνολό της. Πέραν όμως της απαραίτητης 
εντατικοποίησης των ελέγχων για την εξάλειψη του αθέμιτου αυτού ανταγωνισμού και της ανάγκης 
περιορισμού των ελλείψεων και των αδυναμιών που επισημάνθηκαν προηγούμενα, φαίνεται ότι θα 
χρειαστούν πρωτοβουλίες και δράσεις για την προσαρμογή του τομέα σε ένα μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά, όπου καθοριστική σημασία αποκτά η ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ παραγωγικών και εξαγωγικών φορέων, η βελτίωση της ενημέρωσης για την 
παρακολούθηση των τάσεων και των εξελίξεων στην αγορά και η δημιουργία δικτύωσης για την 
ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό τη διάδοση της γνώσης και των 
καλών πρακτικών, αλλά και τη βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ πρωτογενούς παραγωγής και 
μεταποίησης.  
 
Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν ζητούμενο στην Ελλάδα, που καλείται να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού με χαμηλό βαθμό οργάνωσης της παραγωγής, 

Εξαγωγική επίδοση πορτοκαλιών και μανταρινιών Ελλάδος (2016/17-2018/19, σε τόνους) 
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λόγω της πολύ μικρής εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων από τις οργανώσεις παραγωγών και με 
σημαντικές αδυναμίες στη συγκέντρωση και την αξιοποίηση της προσφοράς.  
  

Τάσεις και προοπτικές στην αγορά 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εσπεριδοειδών (World Citrus Organisation, 
www.worldcitrusorganisation.org) στη διάρκεια των τελευταίων ετών καταγράφεται αύξηση στον 
όγκο παραγωγής νωπών εσπεριδοειδών σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά με ετήσιο ρυθμό ανόδου 
μικρότερο εκείνου των φρούτων, στο σύνολό τους. Μικρότερος εξάλλου παραμένει ο ετήσιος 
ρυθμός των παγκόσμιων εξαγωγών από τον αντίστοιχο των φρούτων, με αποτέλεσμα τα 
εσπεριδοειδή να χάνουν έδαφος εξαιτίας του εντεινόμενου ανταγωνισμού από άλλα είδη (μάνγκο, 
ακτινίδια, επιτραπέζια σταφύλια, αβοκάντο κ.α.). Στο επίπεδο των εξαγωγών, ορισμένες χώρες όπως 
η Τουρκία, η Ισπανία, η Αίγυπτος, η Κίνα, το Μεξικό και η Νότια Αφρική αύξησαν σημαντικά τον όγκο 
των εξαγόμενων προϊόντων την τελευταία δεκαετία, ενώ στην ΕΕ οι εισαγωγές νωπών 
εσπεριδοειδών ανήλθαν το 2018 σε 2,35 εκατ. τόνους με τις σημαντικότερες χώρες (Νότια Αφρική, 
Αίγυπτος, Τουρκία και Αργεντινή) να διευρύνουν συνεχώς τα μερίδιά τους, καλύπτοντας το έτος 
αυτό το 70% περίπου του συνολικού όγκου εισαγωγών. 

 

 
 
Πηγή : World Citrus Organisation, 18.11.2019 

 
Στο διάστημα πάντως της τρέχουσας περιόδου (2019/20), σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις2, σε 
παγκόσμιο επίπεδο προβλέπεται μείωση του όγκου παραγωγής νωπών πορτοκαλιών ως προς την 
προηγούμενη (-10,9%) κυρίως στη Βραζιλία, την Αίγυπτο, την ΕΕ και το Μαρόκο εξαιτίας δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, με συνέπεια τον περιορισμό του όγκου των προϊόντων που θα οδηγηθούν στη 
μεταποίηση και την πτώση της παραγωγής χυμού, ιδιαίτερα έντονη στη Βραζιλία (-25%). Αντίθετα, 
μικρή άνοδος προβλέπεται στη Νότια Αφρική (+4%) και οριακή μεταβολή στην Κίνα. Η Αίγυπτος, η 
Νότια Αφρική και οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να δεσπόζουν στις παγκόσμιες εξαγωγές 
πορτοκαλιών, καλύπτοντας το 72% του συνολικού όγκου, ενώ σημαντική μείωση προβλέπεται να 
παρουσιάσει ο όγκος εξαγωγών της ΕΕ (-16%).  
 
Οριακή μεταβολή εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει η παγκόσμια παραγωγή μανταρινιών, παρά τη 
σημαντική μείωσή της στην ΕΕ, το Μαρόκο, τις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό στην Τουρκία. 
Εντούτοις, μικρή αύξηση αναμένεται στην παραγωγή της Κίνας (+4,5%), η οποία καλύπτει το 70% της 
παγκόσμιας παραγωγής και πάνω από το 25% των εξαγωγών. Στις εξαγωγές μανταρινιών δεν 
αναμένονται μεταβολές στην Τουρκία, τη Νότια Αφρική και την ΕΕ, ενώ αντίθετα μεγάλη πτώση 

                                                 
2 Βλ. USDA/FAS, “Citrus: Word Markets and Trade”, January 2020 

Μερίδια όγκου εισαγωγών νωπών εσπεριδοειδών στην ΕΕ-28 (2018-2015, σε 1000 τόνους) 
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προβλέπεται στο Μαρόκο (-41%). Μείωση επίσης εκτιμάται στην παγκόσμια παραγωγή λεμονιών (-
7%) κυρίως εξαιτίας του περιορισμού της προσφοράς στην Αργεντινή, την ΕΕ, την Τουρκία και τις 
ΗΠΑ. Ωστόσο, άνοδο αναμένεται να παρουσιάσουν οι εξαγωγές λεμονιών, κυρίως από την πλευρά 
της Αργεντινής (+25%), ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ θα κυμανθούν στο ίδιο χαμηλό επίπεδο (80 χιλ. τόνοι) 
όπως και στην προηγούμενη περίοδο.        
 
Παρά τον περιορισμό της παγκόσμιας παραγωγής, οι εκτιμήσεις επιβεβαιώνουν ότι οι εισαγωγές 
νωπών εσπεριδοειδών στην ΕΕ από τρίτες χώρες θα αυξηθούν κατά την τρέχουσα περίοδο (+5%) και 
οι σημαντικότεροι εξαγωγείς θα διατηρήσουν τα υψηλά μερίδιά τους στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Εξάλλου, οι τελευταίες μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής3 δεν φαίνονται 
ευνοϊκές, μια και εκτιμούν αύξηση των εισαγωγών νωπών πορτοκαλιών (+2% ετησίως έως το 2030), 
μικρότερο μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου στις εξαγωγές νωπών και μεταποιημένων προϊόντων (+2% 
ετησίως) σε σύγκριση με εκείνο της προηγούμενης δεκαετίας (+4%) και διατήρηση των αποδόσεων 
στο ίδιο σχεδόν επίπεδο. Θετικές μόνο παραμένουν οι προβλέψεις ως προς τον όγκο των 
εισαγόμενων μεταποιημένων προϊόντων, που αναμένεται να κινηθεί πτωτικά (-2% ετησίως), ενώ 
σημειώνεται η δυναμική που έχει αποκτηθεί στις βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις πορτοκαλιών, 
που το 2018 καλύπτουν το 18% της έκτασης. 
 
Οι προοπτικές αυτές και γενικότερα η διατήρηση της μεγάλης εξάρτησης από τις εισαγωγές 
αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει ο τομέας εσπεριδοειδών στην ΕΕ και εύλογα 
εκφράζονται διαμαρτυρίες από την πλευρά των ευρωπαϊκών οργανώσεων των παραγωγών για το 
ευνοϊκό προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών που παραχωρούν οι διμερείς συμφωνίες της ΕΕ με 
ορισμένες τρίτες χώρες. Πέραν όμως της ανάγκης αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων που 
προκαλούν οι διμερείς συμφωνίες, κρίσιμη πρόκληση στον τομέα των εσπεριδοειδών της ΕΕ 
παραμένει η βελτίωση των αποδόσεων και της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων, σε 
συνδυασμό με την ενίσχυση του όγκου και κυρίως της αξίας των εξαγωγών στη διεθνή αγορά. Στο 
πεδίο ειδικά αυτό η Ελλάδα φαίνεται ότι έχει ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Βλ. European Commission, “EU Agricultural Outlook for Markets and Income 2019-2030”, October 2019.  


