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       ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
              Γραφείο Ο.Ε.Υ.                                    

 
 

Μαδρίτη, 25 Ιανουαρίου 2013 

        

                                                                       

 

Θέμα: Η ισπανική αγορά εσπεριδοειδών 
  
 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία των Ένωση Ισπανικών Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων ANECOOP (πίνακας Ι) η προβλεπόμενη παραγωγή εσπεριδοειδών γα την 
περίοδο 2012/13 θα είναι μειωμένη κατά 5,75 % σε σχέση με τη περίοδο 2011/12. 
Αναλυτικά η πρόβλεψη παραγωγής εσπεριδοειδών περιόδου 2012/13 ανά κατηγορία 
προϊόντος σε σχέση με την παραγωγή της προηγούμενης περιόδου έχει ως ακολούθως: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

Παραγωγή σε χιλ. τόνους 
 

ΠΡΟΙΟΝ 2012/13 2011/12 
 

%  
 

Πορτοκάλια 3.105 3.045 
 

1,97 

Μανταρίνια 2081 2.395 - 13,11 

Λεμόνια 870 990 - 12,12 

       Γκρέιπφρουτ 53 51 3,92 

ΣΥΝΟΛΟ 6.109 6.481 - 5,75 

       Πηγή: ANECOOP 

 
Οι ισπανικές εξαγωγές των εσπεριδοειδών για το 2011 παρουσίασαν σε αξία, σε 

γενικές γραμμές, την ίδια περίπου εικόνα από αυτήν του 2010. Συγκεκριμένα η συνολική 
αξία των ισπανικών εξαγωγών εσπεριδοειδών το 2011 έφθασε τα 2.487,3 εκ. €, έναντι  
2.562,6 εκ. € το 2010, μείωση της τάξης του 2,94 %.  

 
Τα πορτοκάλια το 2011 έφθασαν τα 906,5 εκ. € (-3,06 % σε σχέση με το 2010), τα 

μανταρίνια τα 1.242,4 εκ. € (-2,67% σε σχέση με το 2010) και τα λεμόνια τα 302,5 εκ. € (-
4,57 % σε σχέση με το 2010).  

 
Η ευρωπαϊκή αγορά προσελκύει την συντριπτική πλειοψηφία των ισπανικών 

εσπεριδοειδών. Η Γερμανία και η Γαλλία κατέχουν και στις τρεις κατηγορίες περίπου το 
ήμισυ των ισπανικών εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα η Γερμανία απορρόφησε για μεν τα 
πορτοκάλια 378,3 χιλ. τον. αξίας 231,4 εκ. €, για τα μανταρίνια 370,6 χιλ. τον. αξίας 296,7 
εκ. € και τέλος για τα λεμόνια 113 χιλ. τον. αξίας 77,3 εκ. €. Οι αντίστοιχες εισαγωγές της 
Γαλλίας ήταν: πορτοκάλια 335,9 χιλ. τον. αξίας 213,4 εκ. €, μανταρίνια: 299,4 χιλ. τον. αξίας 
246 εκ. € και λεμόνια: 85,8 χιλ. τον. αξίας 60,3 εκ. €. Η σε ποσότητα εξέλιξη των ισπανικών 
εξαγωγών κατά τα έτη 2010, 2011 και το α’ εννεάμηνο 2012 σε σύγκριση με το α’ 
εννεάμηνο του 2011, έχει ως ο κατωτέρω πίνακας ΙΙ:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

 
Ισπανικές εξαγωγές εσπεριδοειδών σε χιλ. τον. 

 

Εσπεριδοειδή 2010 2011 
Ιαν.-Σεπτ. 2011          Ιαν.-Σεπτ. 
2012 

Πορτοκάλια  1.504 1.506          1.094                           1.190                             

Μανταρίνια  1.287 1.577             714                              775 

Λεμόνια 400 477             349                              413 

Λοιπά εσπεριδοειδή  116 55               41                                35 

Σύνολο 
Εσπεριδοειδών 

3.307 3.615          2.198                           2.413                             

       Πηγή: Ισπανικά Τελωνεία 

 
 
Οι μέσες τιμές εσπεριδοειδών στον παραγωγό επί δένδρου, κατά την περίοδο 7 έως 

13 Ιανουαρίου 2013 έχουν ως ακολούθως σε σύγκριση με την περίοδο 9 έως 15 
Ιανουαρίου 2012:  

 
   Σε €/100 κιλά  7-13/1/2013  9-15/1/2012         Μεταβολή  

2012/2013 
- Πορτοκάλια            14,69              11,82     24,3 % 
- Μανταρίνια clementinas        27,49             12,79   114,9 % 
- Λεμόνια         22,71                7,90   187,5 % 

 
Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας Διατροφής και Περιβάλλοντος 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, Διατροφής και 

Περιβάλλοντος (πίνακας ΙΙΙ) οι διακυμάνσεις των μέσων τιμών συσκευασμένου προϊόντος 
στην έξοδο της αποθήκης κατά την περίοδο του τρέχοντος έτους  (7 - 11/1/2013) σε σχέση 
με την ίδια περίοδο του 2012 (9 - 13/1/2012) είναι αυξημένες. Για μεν πορτοκάλια ποικιλίας 
navelina η μέση τιμή είναι αυξημένη κατά 11,5 %, Για τα μανταρίνια clementinas  η μέση 
τιμή είναι αυξημένη κατά 7,6%. Για τα λοιπά μανταρίνια η μέση τιμή είναι αυξημένη κατά 
37,6% και για τα λεμόνια. η μέση τιμή είναι αυξημένη κατά 30,6%. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
 

Διακυμάνσεις τιμών  σε ευρώ/100 κιλά χωρίς Φ.Π.Α. (συσκευασμένο προϊόν στην 
έξοδο της αποθήκης ) 

 

Εσπεριδοειδή 
Εβδομάδα από 7 έως 

11/1/2013 
Εβδομάδα από 9 έως 

13/1/2012 

Πορτοκάλια Νavelina 47,05-50,00 37,00-50,00 

Μανταρίνια clementina 53,00-60,39 45,00-60,46 

Λοιπά Μανταρίνια 61,00-82,35 47,77-56,42 

Λεμόνια Fino 63,00-70,45 41,74-60,46 

      Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας Διατροφής και Περιβάλλοντος 
 

 


