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Εγχώρια παραγωγή τροφίμων
Η εγχώρια παραγωγή τροφίμων – ποτών υπολογίζεται ότι καλύπτει περίπου το 50% των
αναγκών της κυπριακής αγοράς. Το 2018, ανήλθε σε 1,3 δισ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
της τάξης του 6% συγκριτικά με το 2017.
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, κωδικοί NACE 10 και 11
Οι κατηγορίες που κυριαρχούν στην εγχώρια παραγωγή τροφίμων είναι, κατά σειρά, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα, τα προϊόντα κρέατος και τα προϊόντα αρτοποιίας (παραγωγή σε
όρους αξίας). Αντίθετα, τη χαμηλότερη παραγωγή σε αξία φαίνεται να έχουν οι κατηγορίες
των ζυμαρικών, του καφέ, των ζαχαρωδών και των έτοιμων γευμάτων.
Εισαγωγές τροφίμων στην Κύπρο
Η Κύπρος προμηθεύεται σημαντικό όγκο τροφίμων από τις ξένες αγορές, με αποτέλεσμα το
εμπορικό της ισοζύγιο στον συγκεκριμένο τομέα να είναι ελλειμματικό. Ωστόσο, τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι ενισχύονται σε μεγάλο βαθμό και οι εξαγωγές
κυπριακών τροφίμων, όχι όμως σε βαθμό που να μπορούν να μετριάσουν αισθητά το εν
λόγω έλλειμμα.
Πίνακας: Διεθνές Εμπόριο Τροφίμων Κύπρου
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Πηγή: CYSTSAT – ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
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Τα στοιχεία του συγκεκριμένου πίνακα αποτελούν το άθροισμα των κατηγοριών (HS COMMODITY
SECTIONS) Ι έως και ΙV της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
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Oι εισαγωγές τροφίμων της Κύπρου το 2019 ανήλθαν σε 1,27 δισ. Ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση της τάξης του 4%, συγκριτικά με το 2018. Την τελευταία δεκαετία (2010 – 2019),
κινήθηκαν κατά μέσο όρο στο 1,084 δισ. Ευρώ, ενώ ακολούθησαν θετικό ρυθμό ανάπτυξης,
με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του +4%. Η αύξηση αυτή ανακόπηκε μόνο το 2013,
λόγω της οικονομικής κρίσης από την οποία διήλθε η χώρα.
Οι εισαγωγές τροφίμων στην Κύπρο καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στο σύνολο των
εισαγωγών της χώρας (15% το 2019), το οποίο, ωστόσο, παρουσίασε τάση συρρίκνωσης
από το 2013 μέχρι και το 2018, λόγω της αύξησης των κυπριακών εισαγωγών σε άλλες
κατηγορίες προϊόντων.
Οι εξαγωγές τροφίμων από την Κύπρο το 2019 ανήλθαν σε 488 εκ. Ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση κατά 7% σε σχέση με το 2018. Ο ρυθμός ανάπτυξης που ακολουθούν είναι έντονα
θετικός και την δεκαετία 2010 – 2019 κινήθηκε κατά μέσο όρο σε ποσοστό +8%,
ξεπερνώντας αισθητά τον αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης των εισαγωγών.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τροφίμων της Κύπρου είναι σημαντικό (-872 εκ.
Ευρώ το 2019), καταδεικνύοντας την συνεχόμενη και έντονη εξάρτηση της κυπριακής
αγοράς από τα εισαγόμενα τρόφιμα. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα, το
έλλειμμα παρουσιάζει μικρή τάση διεύρυνσης, αφού ο μέσος ρυθμός ανάπτυξής του κατά
την περίοδο αναφοράς (2010-2019) ήταν +2%.

Γράφημα: Εξωτερικό εμπόριο τροφίμων Κύπρου
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Πηγή: CYSTAT - Επεξεργασία στοιχείων κατηγοριοποίησης “HS SECTIONS”
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
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H διάρθρωση των κυπριακών εισαγωγών τροφίμων

Η διάρθρωση των κυπριακών εισαγωγών
τροφίμων το 2019
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Τα ποσοστά απεικονίζουν το μερίδιο επί του συνόλου των κυπριακών εισαγωγών τροφίμων
Πηγή: CYSTAT – Επεξεργασία κατηγοριοποίησης “HS SECTIONS Ι-ΙV”
Η πλειονότητα των εισαγόμενων τροφίμων στην Κύπρο (ποσοστό 58% για το 2019, που
αντιστοιχεί σε 739 εκ. Ευρώ) ανήκουν στην κατηγορία των επεξεργασμένων τροφίμων &
ποτών, η οποία περιλαμβάνει κυρίως παρασκευάσματα κρέατος και ιχθυηρών, ζαχαρώδη,
παρασκευάσματα δημητριακών, ποτά & ξύδι, κακάο. Έπονται τα φυτικά προϊόντα (με
ποσοστό 21%, που αντιστοιχεί σε 268 εκ. Ευρώ), τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως φρούτα,
λαχανικά, καφέ, τσάι & μπαχαρικά, δημητριακά, άλευρα, ελαιώδεις σπόρους και συναφή
προϊόντα. Τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία εισαγωγών είναι τα ζωικά προϊόντα (με ποσοστό
19% το 2019, που αντιστοιχεί σε 237 εκ. Ευρώ), όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα
κρέατα, τα ιχθυηρά, τα γαλακτοκομικά, το μέλι, τα αυγά. Τέλος, το 2019 η τέταρτη βασική
κατηγορία κυπριακών εισαγωγών τροφίμων ήταν τα λίπη & έλαια, με ποσοστό 2% (27 εκ.
Ευρώ), όπου περιλαμβάνονται τα ζωικά και φυτικά λίπη.

Διάρθρωση των κυπριακών εισαγωγών τροφίμων
Από το 2010 και μετά παρατηρείται στις κυπριακές εισαγωγές τροφίμων τάση αύξησης του
μεριδίου -και άρα της ζήτησης- των ζωικών προϊόντων και αντίστοιχη μείωση του μεριδίου
των προϊόντων της κατηγορίας «λίπη & έλαια». Οι άλλες δυο κατηγορίες παραμένουν
σχεδόν αμετάβλητες, ως προς τα ποσοστά που κατέχουν στο σύνολο των εισαγωγών
τροφίμων, όπως φαίνεται και από το παρακάτω γράφημα.
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Διάρθρωση των κυπριακών εισαγωγών τροφίμων 2010-2019
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Πηγή: CYSTAT – Επεξεργασία κατηγοριοποίησης “HS SECTIONS” I-IV
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Ειδικότερα, η αύξηση που κατέγραψαν οι εισαγωγές ζωικών προϊόντων κατά τη δεκαετία
2010-2019 ήταν της τάξης του 61% (από 147 εκ. Ευρώ το 2010 σε 237 εκ. το 2019).
Ταυτόχρονα, η αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου που αυτές κατέχουν στο σύνολο των
εισαγωγών τροφίμων άγγιξε το 27% (από 2,3% το 2018 σε 2,9% το 2019).
Αντίστροφα, η μείωση που παρουσίασαν οι εισαγωγές σε «λίπη & έλαια» το 2019 άγγιξε το
20% συγκριτικά με το 2010 (από 34 εκ. Ευρώ το 2010 σε 27 εκ. Ευρώ το 2019) και το μερίδιό
τους στο σύνολο των εισαγωγών τροφίμων κατέγραψε μείωση της τάξης του 37% (από 0,5%
σε 0,3%).

Προμηθευτές
Η Ελλάδα είναι ο κυριότερος προμηθευτής της κυπριακής αγοράς σε τρόφιμα. Το 2019, οι
εισαγωγές ελληνικών τροφίμων αποτέλεσαν ποσοστό 25% του συνόλου των εισαγωγών
τροφίμων στην Κύπρο (έναντι αντίστοιχου ποσοστού 24% το 2018). Ακολούθησαν, κατά
σειρά, οι εισαγωγές τροφίμων από Ολλανδία (με ποσοστό 8%), Ην. Βασίλειο (7%), Γερμανία
(6,7%), Ιταλία (5,3%), Ισπανία (4,7%), Γαλλία (4,2%), Βέλγιο (3,8%), Βουλγαρία (3,5%),
Αργεντινή (3%), Ρουμανία (2,6%), Ουκρανία (1,9%), Μολδαβία (1,6%), Πολωνία (1,5%),
Δανία (1,5%), οι ΗΠΑ (1,4%) και άλλες χώρες.
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Πηγή: CYSTAT – Επεξεργασία κατηγοριοποίησης “HS 4” 2
Το 2019, το ελληνικό μερίδιο στις συνολικές εισαγωγές τροφίμων της Κύπρου παρουσίασε
ελαφρά αύξηση συγκριτικά με το 2018 (από 24% το 2018 σε 25% το 2019). Άλλες χώρες που
αύξησαν τα αντίστοιχα μερίδιά τους το 2019 ήταν η Ιταλία (από 5,1% το 2018 σε 5,3% το
2019), η Ρουμανία (από 2,6% σε 3%)και η Ουκρανία (από 1,9% σε 2%).
Αντίθετα, οι υπόλοιποι μεγάλοι προμηθευτές της κυπριακής αγοράς είδαν τα μερίδιά τους
στις συνολικές εισαγωγές τροφίμων της Κύπρου να συρρικνώνονται το 2018 έναντι του
2019. Συγκεκριμένα, το Ην. Βασίλειο κατέγραψε μείωση του μεριδίου του από 8% το 2018
σε 7% το 2019, η Γαλλία από 5% σε 4,2%, η Ισπανία από 5% σε 4,7%, το Βέλγιο από 3,8% σε
3,6%, η Ολλανδία από 8,1% σε 8%, η Μολδαβία από 2% σε 1,6%, οι ΗΠΑ από 2,4% σε 1,4%
και η Βουλγαρία από 4% σε 3,5%.

2

Τα στοιχεία του πίνακα υπολογίστηκαν βάσει του αθροίσματος των 4ψήφιων κωδικών HS 0101 έως
2501 (εξαιρουμένου του καπνού, 2401-2403), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της CYSTAT.
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Διμερές Εμπόριο Τροφίμων Ελλάδας – Κύπρου

Πίνακας: Διμερές Εμπόριο Τροφίμων Ελλάδας – Κύπρου
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης SITC1, κωδικός «0»
Ποσά σε Ευρώ
Το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου στην κατηγορία των τροφίμων
είναι σταθερά και αυξανόμενα θετικό, υπέρ της χώρας μας. Το 2019, το ελληνικό
πλεόνασμα ανήλθε σε 200 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 7% σε σχέση με
το 2018 και 66% σε σχέση με το 2010. Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2016, όταν το πλεόνασμα
παρέμεινε σχεδόν στάσιμο, σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης που
σημείωσαν, την ίδια περίοδο, οι κυπριακές εξαγωγές τροφίμων στην Ελλάδα (+30%).
Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δυο χωρών ακολουθεί επίσης ανοδική τάση, με εξαίρεση τα
έτη 2012 και 2013, όταν οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο παρουσίασαν
αντίστοιχη πτώση. Το 2019, ο όγκος εμπορίου ανήλθε σε 347,6 εκ. Ευρώ, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2018 και 50% σε σχέση με το 2010.
Το 2019, οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο αποτέλεσαν το 79% του όγκου
διμερούς εμπορίου τροφίμων, ενώ τα προηγούμενα έτη κινήθηκαν κατά μέσο όρο σε
ποσοστό 78% του όγκου εμπορίου.
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Πορεία των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
Κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης SITC1, κωδικός «0»

Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο κινούνται ανοδικά. Όπως φαίνεται και από το
γράφημα, την διετία 2012-2013 επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση, αφού σημείωσαν
ελαφρά κάμψη, της τάξης του 2% και 1,5%, αντίστοιχα. Από το 2014 η πορεία τους είναι
ξεκάθαρα ανοδική. Το 2019, ανήλθαν σε 274 εκ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του
9% σε σχέση με το 2018 και 55% σε σχέση με το 2010.

Πορεία διμερούς εμπορίου τροφίμων Ελλάδας – Κύπρου
Η ετήσια αξία των ελληνικών εισαγωγών τροφίμων από την Κύπρο, κατά την δεκαετία
2010-2019, κινήθηκε κατά μέσο όρο στα 58,5 εκ. Ευρώ. Την τριετία 2013-2015, οι
εισαγωγές επηρεάστηκαν αρνητικά από την οικονομική κρίση, καταγράφοντας ελαφρά
κάμψη, ενώ μετά επανήλθαν στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, ακολουθώντας, από το
2016 και μετέπειτα, ανοδική πορεία. Το 2019, οι εισαγωγές τροφίμων από την Κύπρο
ανήλθαν σε 73,8 εκ. Ευρώ (+15% συγκριτικά με το 2018 και +32% συγκριτικά με το 2010).

8

300.000.000 €
250.000.000 €
200.000.000 €
150.000.000 €

Ελληνικές εισαγωγές
τροφίμων από την Κύπρο

100.000.000 €

Ελληνικές εξαγωγές
τροφίμων στην Κύπρο

50.000.000 €
0€

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - Κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης SITC1, κωδικός «0»
Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα, η απόκλιση μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών
τροφίμων στο εμπόριο Ελλάδας - Κύπρου είναι σημαντική. Το πλεόνασμα του εμπορικού
ισοζυγίου υπέρ της Ελλάδας κινήθηκε, κατά μέσο όρο, στα 150,7 εκ. Ευρώ, ενώ, από το
2017 και ύστερα, παρουσιάζει τάσεις διεύρυνσης (+7% το 2017, +12% το 2018, +7% το
2019).

Κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο
Το 2019, η κατηγορία που κυριάρχησε στις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο ήταν
τα «διάφορα παρασκευάσματα διατροφής» (κωδ. 21), η οποία κατέλαβε ποσοστό 17% του
συνόλου. Ακολούθησαν οι κατηγορίες «παρασκευάσματα δημητριακών & είδη
ζαχαροπλαστικής» (κωδ. 19), με ποσοστό 13% του συνόλου, «ποτά, αλκοολούχα και ξύδι
(κωδ. 22), με ποσοστό επίσης 13% του συνόλου, γαλακτοκομικά & μέλι (κωδ. 04), με 12%
του συνόλου και «καρποί & φρούτα» (κωδ. 08), με ποσοστό 10% του συνόλου των
ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο.
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Γράφημα: Διάρθρωση ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην Κύπρο το 2019

ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ

2.744.581 €

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

3.643.859 €

ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ

4.171.563 €

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ, ΒΥΝΗ, ΑΜΥΛΑ, Κ.Α.

4.405.354 €

ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ, ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ

6.255.450 €
10.508.542 €
10.931.900 €
11.765.907 €

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ

12.714.670 €

ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ

12.938.006 €

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ

16.479.150 €

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ

16.800.358 €

ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, ΑΥΓΑ, ΜΕΛΙ

31.464.286 €
37.304.099 €

ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ, ΞΙΔΙ

39.786.924 €

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΑΛΕΥΡΑ, ΑΜΥΛΑ, ΓΑΛΑ

39.861.878 €

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης: CN2

52.413.096 €

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες υποκατηγορίες τροφίμων (4ψήφια ανάλυση) που
εξήγαγε η χώρα μας στην κυπριακή αγορά το 2019. Οι υποκατηγορίες αυτές
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 92% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων στην
Κύπρο για το ίδιο έτος.

Ελληνικές εξαγωγές τροφίμων στην Κύπρο, κυριότεροι 4ψηφιοι κωδικοί 2019
Α/Α
1
2

Κωδ.

Περιγραφή προϊόντος

2106' Παρασκευάσματα διατροφής που δεν περιλαμβάνονται αλλού
Νερά και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με προσθήκη ζάχαρης/
2202'
γλυκαντικών/ αρωμάτων
0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

Ποσοστό στο σύνολο των
ελληνικών εξαγωγών
τροφίμων στην Κύπρο
27.905.120
10,2%
Αξία σε
Ευρώ

21.788.565

8,0%

20.525.613

7,5%

16.343.850

6,0%

12.218.493

4,5%

9.382.517

3,4%

7

1905' Προϊόντα αρτοποιίας/ ζαχαροπλαστικής
Εκχυλίσματα βύνης, παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρι,
1901'
σιμιγδάλι, άμυλο, κ.ά.
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού
2101'
ή ματέ, κ.ά.
0901' Καφές και συναφή είδη

8.913.775

3,3%

8

0302' Ψάρια

6.835.791

2,5%

9

2105' Παγωτά

6.520.635

2,4%

10

1509' Ελαιόλαδο

6.360.777

2,3%

11

0802' Καρποί με κέλυφος

6.223.263

2,3%

12

2204' Κρασιά από νωπά σταφύλια, μούστος σταφυλιών

6.009.435

2,2%

13

1806' Σοκολάτα και παρασκευάσματα με κακάο
Νερά και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης/
2201'
γλυκαντικών/ αρωμάτων
0207' Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων
Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων/ παραπροϊόντων
1602'
σφαγίων
0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκηνα νωπά

5.516.274

2,0%

5.374.799

2,0%

5.086.239

1,9%

4.688.131

1,7%

4.572.011

1,7%

4.563.309

1,7%

4.273.630

1,6%

20

1902' Ζυμαρικά
Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι,
0403'
κεφίρ κ.ά.
2009' Χυμοί φρούτων, μούστος σταφυλιών ή λαχανικών

4.157.842

1,5%

21

1904' Προϊόντα διόγκωσης ή φρύξης δημητριακών

4.054.798

1,5%

22

0307' Μαλάκια
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες,
2103'
αρτύματα, καρυκεύματα, κ.ά.
2002' Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι

3.926.854

1,4%

3.734.575

1,4%

3.687.633

1,3%

3.452.490

1,3%

3.434.371

1,3%

27

0803' Μπανάνες, νωπές ή ξερές
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας,
1601'
παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα
0402' Γάλα και κρέμα γάλακτος

3.185.154

1,2%

28

0204' Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών

3.055.191

1,1%

29

0808' Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

2.962.157

1,1%

30

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά

2.785.651

1,0%

3
4
5
6

14
15
16
17
18
19

23
24
25
26

31

2005'

32

0710'

33

2008'

34

0810'

35

1507'

36

0813'

37

0203'

38

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη
κατεψυγμένα
Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό,
κατεψυγμένα
Καρποί και φρούτα παρασκευασμένα ή διατηρημένα
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα,
λαγοκέρασα, κ.ά., νωπά
Σογιέλαιο
Βερίκοκα, δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, αχλάδια, καρποί
παπάγιας, κ.ά., αποξεραμένα
Κρέατα χοιροειδών

2.693.485

1,0%

2.641.339

1,0%

2.319.655

0,8%

2.294.211

0,8%

2.225.443

0,8%

2.164.115

0,8%

2.162.696

0,8%

1101' Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού

2.089.371

0,8%

39

0306' Μαλακόστρακα

2.017.511

0,7%

40

1.985.810

0,7%

1.913.002

0,7%

1.814.662

0,7%

43

1704' Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα
Αιθυλική αλκοόλη, αποστάγματα, ηδύποτα και άλλα
2208'
οινοπνευματώδη
Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, χαβιάρι και
1604'
υποκατάστατα αυτού
0804' Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια, κ.ά.

1.790.000

0,7%

44

1006' Ρύζι

1.762.880

0,6%

45

0709' Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

1.566.454

0,6%

46

2203' Μπίρα από βύνη

1.517.954

0,6%

47

1.504.490

0,5%

1.445.202

0,5%

49

0401' Γάλα και κρέμα γάλακτος
Μαργαρίνη και παρασκευάσματα από λίπη ή λάδια ζωϊκά ή
1517'
φυτικά
2104' Παρασκευάσματα για σούπες/ ζωμούς και συναφή προϊόντα

1.380.597

0,5%

50

0407' Αυγά πτηνών

1.348.753

0,5%

51

0405' Βούτυρο και λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα

1.296.291

0,5%

52

0409' Μέλι φυσικό

1.209.610

0,4%

53

0713' Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό

1.200.793

0,4%

54

0702' Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

1.188.070

0,4%

55

1512' Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και κλάσματά τους

1.088.248

0,4%

56

1701' Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα και ζαχαρόζη

1.042.491

0,4%

41
42

48

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, κατηγορία Τυποποιημένης Ταξινόμησης: CN4

Διάρθρωση αγοράς
Τα προϊόντα διατροφής διατίθενται στην Κύπρο κυρίως μέσω των μεγάλων υπεραγορών,
στις οποίες πραγματοποιείται το 80% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικής
πώλησης τροφίμων. Ακολουθούν, με ποσοστό 14%, οι πωλήσεις από τις μικρές
υπεραγορές, τα mini markets, τα καταστήματα οπωροκηπευτικών, τα καταστήματα
εκλεκτών προϊόντων διατροφής, τα μεγάλα περίπτερα και τα τουριστικά καταστήματα.
Τέλος, με ποσοστό 6% έπονται τα μικρότερα περίπτερα και πολύ μικρά συνοικιακά
καταστήματα.
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Διάθεση τροφίμων στην κυπριακή λιανική αγορά

Μικρότερες
υπεραγορές,
κεντρικά
περίπτερα

Μεγάλες
υπεραγορές
Συνοικιακά
καταστήματα

Πηγή: Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Διευκρινίζουμε ότι τόσο τα μεγάλα τουριστικά καταστήματα όσο και τα μεγάλα περίπτερα
στην Κύπρο (τα οποία συχνά λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως) διαθέτουν και ειδικό τμήμα
με προϊόντα διατροφής. Τέλος, ως σημεία πώλησης τροφίμων στην Κύπρο λειτουργούν
επίσης ορισμένα πρατήρια βενζίνης καθώς και οι υπαίθριες αγορές, τις οποίες βρίσκουμε
στις κύριες πόλεις της Κύπρου, σε εβδομαδιαία βάση.
Οι κυριότερες αλυσίδες υπεραγορών με δίκτυο σημείων πώλησης στην Κύπρο είναι οι
ALFAMEGA, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, MAS, METRO, LIDL, SPAR, POPLIFE, ELOMAS,
SMART DISCOUNT STORES, SUPER DISCOUNT STORE, COOP CITY STORES, ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΝΕΔΑΣ,
ICELINE, ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ.
Τιμές λιανικής πώλησης
Οι τιμές λιανικής για τα βασικότερα είδη τροφίμων που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά
εμφανίζονται στο «Παρατηρητήριο Τιμών» του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου &
Βιομηχανίας (Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή), το οποίο ενημερώνεται ανά εξάμηνο,
κυρίως
κατά
τις
περιόδους
του
Πάσχα
και
των
Χριστουγέννων
(www.consumer.gov.cy/mcit/cyco/cyconsumer.nsf/page26_gr/page26_gr?OpenDocument).
Η αγορά τροφίμων της Κύπρου το 2020
Ο τομέας των τροφίμων είναι από τους κλάδους που θεωρείται ότι δεν επηρεάστηκαν σε
ανησυχητικό βαθμό από την κρίση της πανδημίας στην Κύπρο.
Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας (Μάρτιος – Μάιος 2020) ο τομέας των
υπεραγορών υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση της τάξης του 15%, λόγω της έντονης
ζήτησης που υπήρξε σε ορισμένα τρόφιμα, η οποία άγγιξε ακόμη και το 100%. Επίσης,
αξιόλογη αύξηση παρατηρήθηκε και στη ζήτηση των φυσικών – βιολογικών τροφίμων. Σε
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αντίθεση με τις υπεραγορές, η αδρανοποίηση του κλάδου HORECA επέφερε δραστική
μείωση στις παραγγελίες τροφίμων που καταναλώνονται σε χώρους αναψυχής.
Όπως καταδεικνύουν τα προσωρινά στοιχεία της CYSTAT, το εννιάμηνο του 2020 (Ιαν. –
Σεπτ.), ο δείκτης αξίας του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τροφίμων αυξήθηκε - σε
ετήσια βάση - κατά +6,1%, τη στιγμή που ο δείκτης αξίας για το σύνολο του λιανικού
εμπορίου στην Κύπρο μειώθηκε στο -4,3% (με έτος βάσης το 2015=100).
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές – εξαγωγές, το επτάμηνο του 2020 (Ιαν. – Αύγ.) ο όγκος
εξωτερικού εμπορίου για τα τρόφιμα μειώθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 5%, έναντι μείωσης
11% του συνολικού όγκου. Οι κυπριακές εισαγωγές τροφίμων επηρεάστηκαν αρνητικά,
αφού μειώθηκαν κατά 7,5% (από 836 εκ. Ευρώ το επτάμηνο του 2019 σε 773 εκ. το
επτάμηνο του 2020). Αντίθετα, οι εξαγωγές τροφίμων διατήρησαν την ανοδική τάση την
οποία ακολουθούν τα τελευταία χρόνια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 1,7% (340
εκ. το επτάμηνο του 2019 έναντι 346,4 εκ. το επτάμηνο του 2020).
------------
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