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Δεδομένου ότι πολλές χώρες έχουν διαφορετική ταξινόμηση για τις σταφίδες και δεν 

υπάρχει διεθνώς αποδεκτή ταξινόμηση, θα πρέπει κατ’ αρχάς να αναφέρουμε ότι η 

παρούσα έρευνα αναφέρεται σε τρεις κατηγορίες σταφίδας με βάση τη Συνδυασμένη 

Ονοματολογία της ΕΕ: 

Προϊόντα της κατηγορίας προϊόντων αποξηραμένων σταφυλιών (σταφίδας) 

Αριθμός Συνδυασμένης Ονοματολογίας Προϊόν 

08062010 Μαύρες κορινθιακές σταφίδες (Αγγλικά: 
Currants/ Γαλλικά: Raisins de Corinthe/ 
Γερμανικά: Korinthen) 
 
Μωβ-μαύρες σταφίδες που παρήχθησαν 
αρχικά από την άσπορη ποικιλία Ελληνική 
Μαύρη Κορινθιακή. Το όνομά τους 
προέρχεται από την πόλη της Κορίνθου. 
 

08062030 Σουλτανίνες (Αγγλικά: Sultanas/ Γαλλικά: 
Sultanines/ Γερμανικά: Sultaninen) 
 
Σταφίδες από σταφύλια χωρίς κουκούτσια, 
κίτρινου χρώματος. Παράγονται κυρίως από 
την ποικιλία Thompson Seedless (άσπορη). 
Το ανοιχτό χρώμα τους διατηρείται με 
εμβάπτιση των σταφυλιών σε ειδικό 
διάλυμα και με επεξεργασία με διοξείδιο 
του θείου. 
 

08062090 Αποξηραμένα σταφύλια –εκτός 
(κορινθιακής) σταφίδας και σουλτανίνας 
(Αγγλικά: Raisins/ Γαλλικά: Raisins Secs/ 
Γερμανικά: Weinbeeren ή Rosinen):  
 
Πρόκειται για σταφίδες από πιο 
σκουρόχρωμα, φυσικά αποξηραμένα 
σταφύλια. Η πλέον χρησιμοποιούμενη 
ποικιλία είναι η ανοιχτόχρωμης φλούδας 
ποικιλία Thomson Seedless (άσπορη). Η 
φλούδα του σταφυλιού συνήθως σκουραίνει 
κατά τη διαδικασία ξήρανσης, καθώς τα 
σταφύλια δεν υποβάλλονται σε χημική 
επεξεργασία. 
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Η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή αγορά σταφίδας 

Παραγωγή 

Η παγκόσμια παραγωγή σταφίδας αυξάνεται με αργό ρυθμό, φτάνοντας στο επίπεδο 

ρεκόρ των άνω των 1,33 εκατομμυρίων τόνων την περίοδο 2019/201.  

 Η Τουρκία είναι ο πρώτος παραγωγός σταφίδας στον κόσμο, με μερίδιο 23% της 

παγκόσμιας παραγωγής. Ακολουθούν:  

 Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (17%)  

 Η Κίνα (13%)  

 Το Ιράν (12%)  

 Η Ινδία (11%)  

 Το Ουζμπεκιστάν (6%)  

 Η Νότιος Αφρική (6%) 

 

 Η Ελλάδα είναι η πρώτη παραγωγός σταφίδας στην Ευρώπη (κυρίως κορινθιακής 

σταφίδας).  

 Η Ισπανία επίσης παράγει σταφίδες στην περιοχή της Μάλαγα. 

Εμπόριο 

Σε ό,τι αφορά στο εμπόριο σταφίδας παγκοσμίως2, το 2020 η αξία του ανήλθε στα 1,69 

δισ. δολάρια (σε σύγκριση με 1,94 δισ. δολάρια το 2019) καταλαμβάνοντας ποσοστό 

0,01% του παγκόσμιου εμπορίου.  

Κατά το ίδιο έτος, η Τουρκία ήταν ο κορυφαίος εξαγωγέας σταφίδας με αξία εξαγωγών 

517 εκατ. δολάρια (ποσοστό 30,59% της παγκόσμιας αγοράς).  

Από την άλλη πλευρά, κορυφαίοι εισαγωγείς σταφίδας ήσαν: 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο (αξία εισαγωγών 208 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 
211 εκατομμύρια δολάρια το 2019 και με ποσοστό 12,3% της παγκόσμιας 
αγοράς)  

 Η Γερμανία (159 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 167 εκατομμύρια δολάρια 
το 2019 και με ποσοστό 9,4%)  

 Η Ολλανδία (101 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 111 εκατομμύρια δολάρια 
το 2019 και με ποσοστό 5,98%)  

 Η Ινδία (98,3 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 106 εκατομμύρια δολάρια το 
2019 και με ποσοστό 5,82%)  

 Η Ιαπωνία (82,7 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 98,1 εκατομμύρια δολάρια 
το 2019 και με ποσοστό 4,9%)     

                                                           
1
 Στοιχεία από το https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-

grapes/market-potential 
2 Στοιχεία από το https://oec.world/en/profile/hs/grapes-dried  

 

https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
https://oec.world/en/profile/hs/grapes-dried
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Η Ευρώπη αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αγορά για τη σταφίδα 

Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη αγορά για τη σταφίδα στον κόσμο, απορροφώντας το 

ήμισυ των συνολικών εισαγωγών παγκοσμίως. Το 2019 οι ευρωπαϊκές εισαγωγές 

σταφίδας ανήλθαν στους 379 χιλιάδες τόνους (ή, σε αξία, στα 778 εκατομμύρια ευρώ). 

Πάνω από το 90% του συνόλου της εισαγόμενης  σταφίδας στην Ευρώπη παράγεται σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Το εσωτερικό ευρωπαϊκό εμπόριο συνίσταται κυρίως στην 

επανεξαγωγή εισαγόμενης σταφίδας. Ο μόνος σημαντικός Ευρωπαίος παραγωγός είναι η 

Ελλάδα η οποία καλύπτει λιγότερο του 5% της συνολικής ευρωπαϊκής προμήθειας σε 

σταφίδες. Μικρές ποσότητες σταφίδας παράγονται ακόμη στην Κύπρο, την Ισπανία, την 

Ιταλία και τη Βουλγαρία. 

Ευρωπαϊκές εισαγωγές σταφίδας έτους 2019 (σε τόνους): 

Αναπτυσσόμενες χώρες 303.420 

Εσωτερικές εισαγωγές (χώρες ΕΕ) 61.979 

Λοιπές χώρες 13.291 

 

Μεσο-μακροπρόθεσμα (κυρίως με ορίζοντα πενταετίας), η ευρωπαϊκή αγορά σταφίδας 

αναμένεται να σημειώσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1%–2%, ρυθμό δηλαδή 

μικρότερο σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα αποξηραμένα φρούτα. Αυτό συμβαίνει 

διότι η σταφίδα χρησιμοποιείται κυρίως ως συστατικό (αποτελεί παραδοσιακό συστατικό 

σε προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής) και λιγότερο ως σνακ. Ωστόσο, ο αριθμός 

των καινοτόμων προϊόντων που περιέχουν σταφίδες στην Ευρώπη αυξάνεται λόγω του 

αυξανόμενου ενδιαφέροντος για υγιεινά σνακ και καινοτόμα προϊόντα αρτοποιίας και 

ζαχαροπλαστικής που χρησιμοποιούν σταφίδες ως υποκατάστατο της ζάχαρης. Μεταξύ 

αυτών των προϊόντων περιλαμβάνονται λ.χ. μπάρες φρούτων, μείγματα σνακ φρούτων 

και ξηρών καρπών και δημητριακά για πρωινό.  

Η ευρωπαϊκή αγορά σταφίδας είναι μετρίως συγκεντρωτική, με τρεις κορυφαίες χώρες 

εισαγωγής, οι οποίες κατέχουν σχεδόν το 60% του συνολικού μεριδίου των ευρωπαϊκών 

εισαγωγών σταφίδας. Με βάση στοιχεία του 2019: 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μεγαλύτερη εισαγωγός χώρα στην Ευρώπη (αλλά, 

όπως προαναφέραμε, και παγκοσμίως), με μερίδιο ευρωπαϊκών εισαγωγών 25% 

και με μέση κατανάλωση άνω των 90 χιλιάδων τόνων, ακολουθούμενη από: 

 Τη Γερμανία (19%) 

 Την Ολλανδία (14%), η οποία το 2019 είχε τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν 

κατανάλωση στην Ευρώπη, ανερχόμενη στα 2,33 κιλά 3 

 Τη Γαλλία (7%)  

 Την Ιταλία (6%)4  

                                                           
3 Στην ίδια κατάταξη η Ελλάδα με κατά κεφαλήν κατανάλωση 0,83 κιλά, κατέλαβε την 7η θέση. 
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Αυξητικές τάσεις έχει η κατανάλωση σταφίδας στην Πολωνία ενώ μεταξύ των λοιπών 

χωρών που παρουσιάζουν αύξηση στις εισαγωγές περιλαμβάνονται η Ισπανία, η Αυστρία 

και η Ελλάδα. 

Η ευρωπαϊκή ζήτηση για σταφίδες είναι αρκετά σταθερή. Οι όποιες διακυμάνσεις στις 

εισαγωγές είναι αποτέλεσμα της μεταβλητής παραγωγής στις κύριες προμηθεύτριες 

χώρες και μάλιστα στην Τουρκία. Η ευρωπαϊκή προμήθεια σε σταφίδα εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την προσφορά από την Τουρκία. Έτσι, τις χρονιές κατά τις οποίες η 

τουρκική παραγωγή είναι μικρότερη λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων εξωτερικών 

παραγόντων, οι συνολικές ευρωπαϊκές εισαγωγές είναι επίσης μικρότερες. 

Ολλανδία: ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος κατά κεφαλήν καταναλωτής 

Εισαγωγές 

Ολλανδικές εισαγωγές σταφίδας (αξία σε Ευρώ) για το διάστημα 2015-2021 5: 

Έτος 
 

Μαύρη κορινθιακή 
σταφίδα 

Σουλτανίνα Σταφίδα εκτός 
κορινθιακής και 
σουλτανίνας 

Σύνολο 

2015 12.852.000 53.981.000 37.459.000 104.292.000 

2016  9.357.000 46.420.000 36.362.000   92.139.000 

2017 10.573.000 46.866.000 27.288.000   84.727.000 

2018 15.903.000 51.949.000 24.071.000   91.923.000 

2019 13.984.000 55.508.000 34.591.000 104.083.000 

2020 12.366.000 50.459.000 31.638.000   94.463.000 

2021 11.642.000 46.300.000 28.773.000   86.715.000 

 

Ολλανδικές εισαγωγές σταφίδας (σε τόνους) για το διάστημα 2015-2019 6: 

2015 56.842 

2016 51.779 

2017 54.651 

2018 55.895 

2019 53.651 

 

Ετήσια κατανάλωση σταφίδας στην Ολλανδία (σε τόνους) την περίοδο 2015-2019 7  

2015 46.793 

2016 38.186 

                                                                                                                                                                             
4
 https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-

potential 
5
 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81267ned/table?ts=1656929180478  

6
 https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-

potential 
7
 https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-

potential 

https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81267ned/table?ts=1656929180478
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
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2017 43.186 

2018 42.298 

2019 36.681 

 

Όπως προκύπτει από τους τελευταίους δύο τελευταίους πίνακες, ένα μέρος των 

ολλανδικών εισαγωγών σταφίδας επανεξάγονται από τη χώρα.  

Οι εισαγωγές σταφίδας στην Ολλανδία σημειώνουν ελαφρά μείωση από το 2015. Με 

μέσο ετήσιο ρυθμό -1%, το 2019 οι εισαγωγές σταφίδας έφτασαν τους 53,6 χιλιάδες 

τόνους. Το ίδιο έτος, η Ολλανδία επανεξήγαγε περίπου 17 χιλιάδες τόνους σταφίδας, 

διατηρώντας 36,7 χιλιάδες τόνους για εγχώρια κατανάλωση. Η Ολλανδία, όπως 

σημειώσαμε ανωτέρω, έχει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ευρώπη 

(2,33 κιλά το 2019).  

Το 2019, το 47% της σταφίδας που εισήγαγε η Ολλανδία προήλθε από την Τουρκία, 

ακολουθούμενη από την Κίνα (12%), την Ελλάδα (8%), τη Χιλή (7%) και τη Νότιο 

Αφρική (6%). Η Ολλανδία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας σταφίδας προέλευσης Κίνας: 

η τελευταία μεγέθυνε το μερίδιο αγοράς της στην Ολλανδία, αυξάνοντας την προσφορά 

της από 2,7 χιλιάδες τόνους το 2015 σε 6,6 χιλιάδες τόνους το 2019. Η κορυφαία αγορά 

επανεξαγόμενης σταφίδας από την Ολλανδία είναι η Γερμανία, ακολουθούμενη από το 

Βέλγιο και τη Γαλλία8. 

Σύμφωνα με το Observatory of Economic Complexity (OEC) 9, το 2020 οι συνολικές 

εισαγωγές σταφίδας της Ολλανδίας ανήλθαν σε αξία στα 101 εκατ. δολάρια (σε σύγκριση 

με 111 εκατ. δολάρια το 2019). Σε σχέση με τους προμηθευτές της, η Τουρκία κατέλαβε 

την πρώτη θέση, με εξαγωγές προς την Ολλανδία αξίας 53,7 εκατ. δολαρίων (σε 

σύγκριση με 54,7 εκατ. δολάρια το 2019) και με ποσοστό στο σύνολο των ολλανδικών 

εισαγωγών σταφίδας 53,1%. Ακολούθησε η Νότιος Αφρική με αξία εξαγωγών 10,9 εκατ. 

δολάρια (σε σύγκριση με 10,2 εκατ. δολάρια το 2019) και ποσοστό 10,8%, η Ελλάδα με 

αξία εξαγωγών 10,4 εκατ. δολάρια (σε σύγκριση με 10,5 εκατ. δολάρια το 2019) και 

ποσοστό 10,3% και η Χιλή με αξία εξαγωγών 9,37 εκατ. δολάρια (σε σύγκριση με 10,3 

εκατ. δολάρια το 2019) και ποσοστό 9,28%. Σύμφωνα τέλος με τα στοιχεία της 

Παγκόσμιας Τράπεζας10, το 2019 η Ελλάδα ήταν η δεύτερη μεταξύ των προμηθευτών σε 

σταφίδα της Ολλανδίας, με αξία εξαγωγών 13,31 εκατ. δολάρια και ακολουθώντας την 

Τουρκία (με αξία εξαγωγών 58,83 εκατ. δολάρια).  

                                                           
8
 https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-

potential 
9
 https://oec.world/en/profile/hs/grapes-dried 

10 https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/NLD/year/2019/tradeflow/Imports/partn

er/ALL/product/080620  

 

https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/dried-grapes/market-potential
https://oec.world/en/profile/hs/grapes-dried
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/NLD/year/2019/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/080620
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/NLD/year/2019/tradeflow/Imports/partner/ALL/product/080620
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Βάσει των στοιχείων της ολλανδικής στατιστικής υπηρεσίας (CBS), οι ολλανδικές 

εισαγωγές σταφίδας από τη χώρα μας κατά την πενταετία 2017-2021 διαμορφώθηκε ως 

εξής: 

                              08062010: Μαύρη κορινθιακή σταφίδα      
    

Έτος Εισαγωγές σε Ευρώ Ποσοστό εισαγωγών από Ελλάδα σε 
σύνολο ολλανδικών εισαγωγών της 
κατηγορίας 08062010 

2017  8.350.000 79,97% 

2018 12.159.000 76,45% 

2019 11.848.000 84,72% 

2020 11.327.000 91,59% 

2021 10.008.000 85,96% 

 

08062030: Σουλτανίνα 
 

Έτος Εισαγωγές σε Ευρώ 

2017 0 

2018 20.000 

2019 47.000 

2020 - 

2021 0 

 

08062090: Σταφίδα εκτός κορινθιακής και 
σουλτανίνας 

 
Έτος Εισαγωγές σε Ευρώ 

2017 0 

2018 28.000 

2019 0 

2020 12.000 

2021 25.000 

 

Όπως παρατηρούμε από τους ανωτέρω πίνακες, η μαύρη κορινθιακή σταφίδα που 

εισάγεται στην Ολλανδία, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό ελληνικής προέλευσης. 

Αντιθέτως, σχεδόν μηδαμινές είναι οι ολλανδικές εισαγωγές από Ελλάδα σουλτανίνας και 

σταφίδας εκτός κορινθιακής-σουλτανίνας (08062090). 

Η κατανάλωση σταφίδας στην Ολλανδία 

Οι σταφίδες, και δη η κορινθιακή σταφίδα (krenten στα ολλανδικά) και η σταφίδα 

δασμολογικής κλάσης 08062090 (rozijnen στα ολλανδικά), είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς 

στην Ολλανδία. Ιδίως αποτελούν ένα ιδιαίτερα αγαπητό σνακ μεταξύ των παιδιών στη 

χώρα. Μάρκες όπως η Sundrop και η AH (ιδιωτική ετικέτα του Albert Heijn) ανέπτυξαν 

ειδική συσκευασία μικρών μερίδων σνακ που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τα παιδιά.  
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Οι περισσότερες σταφίδες στην Ολλανδία πωλούνται με ιδιωτική ετικέτα. Οι κορυφαίες 

εταιρείες λιανικής που πωλούν σταφίδες με δική τους ετικέτα στη χώρα περιλαμβάνουν 

τις Albert Heijn (ετικέτα AH), Aldi, Jumbo (Jumbo), Lidl (ετικέτα Belbake) και CIV 

Superunie (ετικέτα g'woon). Η Ολλανδία επίσης διαθέτει μια πολύ ανεπτυγμένη 

βιομηχανία αρτοποιίας όπου χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό η σταφίδα. Μερικά 

δημοφιλή ολλανδικά προϊόντα αρτοποιίας με σταφίδα περιλαμβάνουν σταφιδόψωμα (με 

σταφίδα raisin -rozijnenbrood και κορινθιακή -krentenbrood) και το δημοφιλές ντόνατ 

oliebol (ντόνατ φρούτων) που συνηθίζεται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. 

Τάσεις που προσφέρουν ευκαιρίες στην ολλανδική αλλά και γενικά στην ευρωπαϊκή 

αγορά σταφίδας 

Η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα σνακ φρούτων μαζί με τις εξελίξεις στα προϊόντα 

αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής είναι οι κύριοι παράγοντες πίσω από την τεράστια 

κατανάλωση σταφίδας στην Ευρώπη. Επίσης, η βιώσιμη παραγωγή (με βάση τις αρχές 

της αειφορίας που περιλαμβάνουν λ.χ. την αποτελεσματική χρήση του νερού και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και η παραγωγή με βάση την ηθική δεοντολογία (ethical 

production), συνιστούν μία σημαντική πτυχή για τους Ευρωπαίους εμπόρους και 

καταναλωτές. 

Υγιεινό σνακ 

Μια σημαντική τάση που συνάδει με την αυξημένη κατανάλωση αποξηραμένων 

φρούτων, συμπεριλαμβανομένης της σταφίδας, είναι τα υγιεινά σνακ. Οι καταναλωτές 

αναζητούν πιο υγιεινές εναλλακτικές λύσεις για σνακ μεταξύ των γευμάτων ή ακόμη και 

για σνακ που μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τα γεύματα. Οι νεότεροι 

καταναλωτές που φροντίζουν περισσότερο την εν γένει υγεία και ευεξία τους, δεν 

προτιμούν πλέον τα αλμυρά σνακ όπως λ.χ. τα πατατάκια. Ως αποτέλεσμα, οι ξηροί 

καρποί καθώς και τα αποξηραμένα φρούτα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή σνακ. 

Οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο ευέλικτες, ελαφριές και βολικές επιλογές 

σνακ τις οποίες μπορούν να καταναλώσουν εν κινήσει. Με τον πολυάσχολο τρόπο ζωής 

τους, οι καταναλωτές αντικαθιστούν τα παραδοσιακά μεσημεριανά διαλείμματα με 

στιγμές υγιεινού σνακ.  

«Καθαρή» ετικέτα 

Οι «καθαρές» ετικέτες στις συσκευασίες αποξηραμένων φρούτων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για τους καταναλωτές. «Καθαρό» σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται 

πρόσθετα κατά τη διαδικασία παραγωγής. Μια σημαντική τάση για τους εξαγωγείς 

σταφίδας είναι η διάθεση σταφίδας χωρίς τη χρήση προσθέτων (σε αντίθεση με την 

τακτική χρήση θειωδών, του κύριου πρόσθετου που χρησιμοποιείται για τη διατήρηση 

του κίτρινου χρώματος των σταφυλιών). Το πρόβλημα ωστόσο για τις σταφίδες χωρίς 

θείο, είναι το σκούρο χρώμα που αποκτούν, γεγονός που καθιστά δύσκολη την 

παραγωγή χρυσοκίτρινης σταφίδας.   
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Η σταφίδα ως συστατικό με ποικίλες χρήσεις  

Τα προϊόντα αρτοποιίας, τα σνακ σοκολάτας, τα σνακ με φρούτα και πολλά άλλα 

προϊόντα χρησιμοποιούν τη σταφίδα ως σημαντικό συστατικό, ενώ εμφανίζονται πολλά 

νέα προϊόντα με συστατικό τη σταφίδα.  

 


