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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Σύμφωνα με στοιχεία από το 20091 η αγορά φυτικών ελαίων ανέρχεται περί τα 1,035 
δις λίτρα. Κατά γενική ομολογία, μεγαλύτερης ζήτησης και κατανάλωσης στη Ρωσία χαίρει 
παραδοσιακά το ηλιέλαιο2 (67,4% της αγοράς), στο οποίο έχει εθιστεί το γούστο και η 
προτίμηση του ντόπιου καταναλωτή. Το ελαιόλαδο εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει μόλις το 
0,45% της αγοράς σε όγκο και το 1,95% σε αξία. Αυτός παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, και ο 
λόγος που η διείσδυση στην αγορά νέων προϊόντων αποτελεί επίπονη υπόθεση, που απαιτεί 
επιμονή, στρατηγική, μελέτη, κονδύλια και χρόνο.  
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
 

Αν και στις προτιμήσεις των καταναλωτών κυριαρχεί το ηλιέλαιο, η κατανάλωση 
ελαιολάδου αυξάνεται αργά αλλά σταθερά τα τελευταία χρόνια. Λόγω έλλειψης εγχώριας 
παραγωγής, η συνολική κατανάλωση ελαιολάδου ισοδυναμεί κυρίως με τις εισαγωγές της 
χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης συγκεντρώνεται, όπως είναι φυσικό, στην 
Μόσχα και την Αγ. Πετρούπολη, όπου το ελαιόλαδο φτάνει στο 17,2% και 10,2% επί της 
συνολικής κατανάλωσης φυτικών ελαίων.  

Ο Ρώσος καταναλωτής χαρακτηρίζεται από κακή γνώση όσον αφορά στο ελαιόλαδο. 
Σε γενικές γραμμές αναγνωρίζει το ελαιόλαδο ως προϊόν ανώτερης διατροφικής αξίας3, όμως 
δεν διαθέτει ακόμα την ικανότητα να διακρίνει μεταξύ των διαφορετικών τύπων αυτού 
(πυρηνέλαιο, έξτρα παρθένο, εξευγενισμένο κλπ). Επίσης υπάρχει μικρή αναγνωρισιμότητα 
και προσκόλληση σε συγκεκριμένες μάρκες. Ενίοτε ωστόσο η συσκευασία του προϊόντος 
φαίνεται μεταξύ άλλων να επηρεάζει σημαντικά τις προτιμήσεις. Απόδειξη αυτού είναι ότι το 
ιταλικό ελαιόλαδο προσφερόμενο συνήθως σε συσκευασίες υψηλής αισθητικής κυριαρχεί 
απόλυτα και έναντι των Ισπανικών στην premium κατηγορία ήτοι στα καταστήματα 
διανομής gourmet, στα εστιατόρια (πολλά από τα οποία σημειωτέον είναι Ιταλικά) καθώς και 
στις ακριβές αλυσίδες σουπερμάρκετ (Seven Continent, Azbuka Vkusa, Globus Gourmet), 
έχοντας επιτύχει με το τρόπο αυτό να συνδεθεί με την ποιότητα. Αναφερόμενοι γενικά στην 
συσκευασία, οφείλει να ειπωθεί ότι η πλέον δημοφιλής συσκευασία με την οποία πωλείται το 
προϊόν στην Μόσχα είναι αυτή των 500 ml ενώ στην περιφέρεια αυτή των 250 ml. H 
συσκευασία των 750 ml είναι λιγότερο δημοφιλής, λόγω υψηλότερης τιμής. Η πλειοψηφία 
των καταναλωτών προτιμά τη γυάλινη συσκευασία. Ένας μικρός αριθμός εταιρειών 
διακινούν ελαιόλαδο και σε συσκευασίες tetrapack λόγω πλεονεκτημάτων κατά την 
μεταφορά και την αποθήκευση. Το ελαιόλαδο που κατευθύνεται προς τον τομέα HO.RE.CA. 
συσκευάζεται σε μεγάλα δοχεία και φιάλες. 

Γενικά το γεγονός ότι η μέση κατανάλωση ελαιολάδου κατά άτομο στην Ρωσία 
υπολογίζεται μόλις περί τα 120-130 γραμμάρια το χρόνο επιτρέπει να συνάγει κανείς ότι η 
αγορά εμφανίζει ισχυρή μελλοντική προοπτική ανάπτυξης. Η ανάπτυξη αυτή, σύμφωνα με 
                                                
1 Business Analytics 
2 Πλέον σημαντικοί παίκτες της αγοράς φυτικών ελαίων είναι οι Bunge Ltd (η εν λόγω εταιρεία είναι η μόνη 
που εισάγει ελαιόλαδο TM Ideal), Efko, Sonechnye Producty (Sunny Food), WJ Group of Companies, APG 
Yug Rusi (South of Russia). H πρόσφατη οικονομική κρίση επέτρεψε την εμφάνιση εταιρειών στην περιφέρεια 
οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν τα υψηλά κόστη μεταφοράς των εν λόγω προϊόντων από την Μόσχα και την Αγ. 
Πετρούπολη, Kazanskij Zhirovoj Kombinat (Kazan Fat and Oil Integrated Facility), OJSC (Tatar Republic, TM 
@Bogatoe (Rich), Laska (Caress), Chudesnaya Semechka (Wonderful Seed), Uryupinskij Masloekstraktsionnij 
Zavod (Uryupinsk Oil Processing Plant, OJSC (Volgograd Region, TM “Khozayushka Housewife).  
3 Έτσι ενδεχομένως εξηγείται και  η διάθεση εκ μέρους γνωστών μαρκών, προϊόντων μαγιονέζας με ελαιόλαδο 
στοχεύοντας σε καταναλωτές με ενδιαφέρον για την υγιεινή διατροφή για τους οποίους το ελαιόλαδο παραμένει 
ακριβό 
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τους ειδικούς, είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη των δικτύων διανομής καθώς και η 
πτώση των τιμών σε Ευρωπαϊκά επίπεδα 

Περιγράφοντας γενικά το προφίλ του Ρώσου καταναλωτή ελαιολάδου θα διακρίναμε 
από την μία μεριά την κατηγορία των ηλικιωμένων που καταναλώνουν ελαιόλαδο κατόπιν 
ιατρικής συνταγής και την κατηγορία ατόμων μέτριου και υψηλού εισοδήματος, οι οποίοι 
διαθέτουν κάποια διατροφική εκπαίδευση και δείχνουν ενδιαφέρον για την υγιεινή διατροφή.  

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΡΑΦΙ 
 
 2009 2010 
Ρωσική Ομοσπονδία 10,35 12,23 
Μόσχα 10,61 12,58 
Αγ. Πετρούπολη 11,20 13,14 
Πηγή: Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία. Οι τιμές είναι στο ράφι και παρουσιάζονται σε Ευρώ / 
λίτρο. 

Λαμβανομένων υπόψη πλέον πρόσφατων ενδεικτικών τιμών ex factory/FOB Piraeus 
που έχουμε στη διάθεσή μας για Ισπανικό και Ελληνικό ελαιόλαδο σε μπουκάλι του 1 λίτρου 
2,36 Ευρώ και 3,65 Ευρώ αντίστοιχα καταλήγουμε ότι πλέον του 80% της τελικής τιμής 
αφορά σε κόστη και κέρδη των εμπλεκομένων μετά την παραγωγή και έως τον τελικό 
καταναλωτή στην Ρωσία. Η υψηλή τιμή του ελαιολάδου καθιστά αυτό απρόσιτο στη μεγάλη 
μάζα του πληθυσμού. Με το πέρασμα του χρόνου και ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη 
οικονομική κρίση, η ζήτηση του ελαιολάδου στην Ρωσία τείνει να γίνει όλο και περισσότερο 
ελαστική ως προς την τιμή, γεγονός που οδηγεί τους εξαγωγείς στην αύξηση της προσφοράς 
προσμείξεων διαφόρων ελαίων προκειμένου να επιτύχουν χαμηλότερη τιμή.  

Σύμφωνα με το εξειδικευμένο περιοδικό του κλάδου των τροφίμων, ένας τρόπος για 
την εξοικονόμηση μέρους του κόστους θα ήταν και η εισαγωγή χύμα ελαιολάδου και η 
εμφιάλωση αυτού στην Ρωσία. Με τη μείωση των δασμών και του κόστους χειρισμού του 
φορτίου, το τελικό προϊόν εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιτύχει τιμή έως και 20% 
χαμηλότερη αυτής του πλέον φτηνού ελαιολάδου που διατίθεται στην Ρωσία. Την ίδια 
στιγμή ειδικοί του κλάδου επισημαίνουν ως ένα από τα προβλήματα που συνεπάγεται το εν 
λόγω εγχείρημα είναι οι απαιτήσεις αυτού σε αποθηκευτικούς χώρους με ελεγχόμενη 
θερμοκρασία. 
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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
 

Α) Δασμός: Ο δασμός για την εισαγωγή προϊόντων ελαιολάδου διαφέρει μεταξύ της 
δασμολογικής κατηγορίας 1509 5% και της κατηγορίας1510 15% επί της τιμής CIF. Ο 
δασμός στη δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά κυρίως σε μείγματα ελαίων και πυρηνελαίων 
υπολογίζεται ανάλογα με την περιεκτικότητα του κάθε ενός τύπου ελαιολάδου στο υπό 
δειγματισμό προϊόν προς εισαγωγή. 

Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Οι τεχνικές προδιαγραφές, στις οποίες υπόκειται η εισαγωγή και διακίνηση 

ελαιολάδου στην Ρωσία περιγράφονται στα εξής νομοθετικά κείμενα (στη ρωσική): 
Ф3№90/24.6.2008 (πρβλ http://www.tehreg.ru/tr_fz_90.htm) και ГОСТ Р 51074-2003 (πρβλ 
http://www.gosthelp.ru/gost/gost2080.html). Η εφαρμογή τους εναπόκειται στην 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Τεχνικών Ρυθμίσεων και Μετρολογίας (www.gost.ru). H υπηρεσία 
αυτή (μέσω των κατά τόπους πιστοποιημένων σε αυτήν κέντρων πιστοποίησης) ελέγχει όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εκδίδει μέσα σε περίπου 2-3 εβδομάδες το πιστοποιητικό 
καταλληλότητας, το οποίο περιγράφεται Τα κείμενα αυτά συνοπτικά αφορούν στα εξής:  

- Πιστοποιητικό Υγιεινής (Санитарно-Эпидемиологическое Заключение): Με 
τη θέση σε ισχύ του νέου Ενιαίου Δασμολογίου της Τελωνειακής Ένωσης Καζακστάν - 
Λευκορωσίας - Ρωσίας από 1ης Ιουλίου 2010 ανεστάλη η ισχύς των υπαρχόντων 
πιστοποιητικών. Το εν λόγω πιστοποιητικό αντικαταστάθηκε με το πιστοποιητικό κρατικής 
καταχώρησης (видетельство о государственной регистрации)  

- Πιστοποιητικό Καταλληλότητας (Сертивикат Соответствия): Από 15 
Φεβρουαρίου 2010 καταργήθηκε το σύστημα της υποχρεωτικής πιστοποίησης των 
προϊόντων τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές GOST. Θεωρητικά πλέον αρκεί μία 
δήλωση ποιότητας (Декларация о Соответствии) εκ μέρους του κατασκευαστή. Στη πράξη 
όμως το Ρωσικό τελωνείο συνεχίζει να απαιτεί το προαναφερόμενο πιστοποιητικό 
Καταλληλότητας. 

- Σήμανση: Στην Ρωσία, αντίθετα με ότι συμβαίνει σε άλλες Δυτικές χώρες δεν 
υπάρχει νομοθεσία που να διακρίνει μεταξύ των διαφορετικών τύπων ελαιολάδου. Η 
πληροφόρηση που οφείλει να περιλαμβάνει η ετικέτα περιορίζεται μόνον στα απαραίτητα για 
την προστασία του καταναλωτή. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την διακίνηση διαφόρων τύπων 
πρόσμιξης ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια (ενίοτε με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λάδι 
≈5%) προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους αγοράς τους και να εξασφαλιστεί 
ευρύτερη ομάδα καταναλωτών.  

Γενικά τα προϊόντα διατροφής που εισάγονται στην Ρωσία οφείλουν να 
περιλαμβάνουν στην ετικέτα τις ακόλουθες πληροφορίες στην ρωσική γλώσσα: 

- Επωνυμία και είδος του προϊόντος 
- Χώρα προέλευσης και κατασκευαστής (το όνομα της εταιρείας μπορεί να εκφραστεί 

με λατινικά γράμματα)  
- Βάρος ή όγκο του προϊόντος 
- Συστατικά συμπεριλαμβανομένων και τυχών προσθέτων 
- Διατροφική αξία (θερμίδες, βιταμίνες – για προϊόντα που προορίζονται για παιδιά, 

χρήση για ιατρικού σκοπούς, και για δίαιτα) 
- Συνθήκες αποθήκευσης (για προϊόντα με περιορισμένη διάρκεια ζωής ή τα οποία 

οφείλουν να διατηρηθούν σε συγκεκριμένες συνθήκες) 
- Διάρκεια ζωής (ημερομηνία παραγωγής – λήξης) 
- Μέθοδος παραγωγής (για προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά) 
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- Συμβουλές χρήσης 
- Ενδείξεις / Αντενδείξεις αναφορικά με τη χρήση.  
Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες δύνανται να περιληφθούν σε πρόσθετη αυτοκόλλητη 

ετικέττα πέραν της υπάρχουσας. 
Παράδειγμα ετικέτας ελαιολάδου που διακινείται ήδη στην Ρωσία 

 
ΧΧΧΧΧΧΧ Olive Pomace Oil 
Рафинированое оливкивое масло с добавлением Extra 
Virgin 
Для жарки и приготовления блюд 
Рекомендуемая температура для жарки 180-190С. 
Не содержит холестерина. Не содержит соли. 
При низких температурах возможно помутнение, не 
утрачивая своих качеств. 
При комнатной температуре масло вновь становиться 
прозрачным. 
ПРОИЗВЕДЕНО В ГРЕЦИИ 
Производитель. Предприятие по производству 
пищевых жиров 
АО «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 Афины, Греция 
Тел. +ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
Эксклюзивный дистрибьютор и импортер в России 
ООО «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» 
141181, Московская обл., Щелковский р-н, д. Серково, 
СПК  Жегалово 
тел. +7 ΧΧΧΧΧΧ, +7 ΧΧΧΧΧΧΧ-Χ 
Представитель по Краснодарскому Край 
ООО «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ»  
Вес Нетто 1л. 
Пищевая ценность на 100мл 

 
Хранить в прохладном месте. 
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. 
Дата розлива и срок годности указан на упаковке. 
Соответствует требованиям технического регламента 
Ф3№90 
 

Энергитическая ценность             824ккал/3389кДж 
Белки                                                                      0,0г 
Углеводы                                                               0,0г 
Сахар                                                                      0,0г 
Жиры                                                                    91,6г 
Насыщенные жирные кислоты                        124,4г 
Мононасыщенные жирные кислоты                    73г 
Полинасыщенные жирные кислоты                   6,2г 
Транс-жиры                                                        <0,7г 
Холестерин                                                           0мг 
Волокна                                                                 0,0г 
Натрий                                                                   0мг 

 
 Συνηθίζεται το διαδικαστικό μέρος της ως άνω πιστοποίησης να το αναλαμβάνουν 
συνήθως οι ίδιοι εισαγωγείς. Στο παράρτημα παρατίθενται διάφορα παραδείγματα τεχνικών 
πιστοποιητικών / δικαιολογητικών που συνοδεύουν την εισαγωγή προϊόντων ελαίων και 
ελιάς στην Ρωσία. 
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ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  
 

Κύριοι προμηθευτές ελαιολάδου της ρωσικής αγοράς 
 

2008 2009 2010 

ΧΩΡΑ Τόνοι 
000  ́

$Η.Π.Α. 
% 

Μεταβολή 
% στο 
σύνολο Τόνοι 

000  ́
$Η.Π.Α. 

% 
Μεταβολή 

% στο 
σύνολο Τόνοι 

000  ́
$Η.Π.Α. 

% 
Μεταβολή 

% στο 
σύνολο 

Ισπανία 10848 40730,6 18,28 62,57 8825 33779,7 -17,07 61,11 14995 55717,3 64,9 64,2 
Ιταλία 3879 15093,3 27,83 23,19 3623 12829 -15,00 23,21 5282 18554,9 44,6 21,4 

Ελλάδα 592 2404 -1,47 3,69 696 3274,8 36,22 5,92 1698 7666,2 134,1 8,8 
Τυνησία 1035 3647,4 65,18 5,60 1069 2551,5 -30,05 4,62 1081 2526,9 -1,0 2,9 
Τουρκία 549 1917,3 7,34 2,95 687 2321,1 21,06 4,20 524 1645,4 -29,1 1,9 
Ιορδανία 128 474,6 24,05 0,73 71 248,1 -47,72 0,45 81 286,5 15,5 0,3 

Συρία 100 357 96,69 0,55 19 68,2 -80,90 0,12 17 57,5 -15,7 0,1 
Γερμανία 21 215,2  0,33   -100,00 0,00       0,0 
Αίγυπτος   -100,00 0,00    0,00       0,0 
Γαλλία   -100,00 0,00    0,00 13 102,8   0,1 

Αυστρία 
        

14 62,3   0,1 

Κροατία 37 150,7 77,92 0,23   -100,00 0,00       0,0 
Λοιποί 20 103,2 26,16 0,16 43 207,4 100,97 0,38 16 80,8 -61,0 0,1 

Σύνολο 17211 65093,3 21,58  15032 55279,7 -15,08  23755 86832,0 57,1   

 
Πηγή: Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία της Ρωσίας 
 

Και το 2010 κυριότερος προμηθευτής ελαιολάδου στην Ρωσία παρέμεινε με διαφορά 
η Ισπανία, η οποία μάλιστα αύξησε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες το μερίδιο της επί του 
συνόλου. Μεγαλύτεροι εισαγωγείς συνιστούν οι εταιρείες Aceites Agro Sevilla S.A. και 
Aceites Borges Pont S.A οι οποίες καλύπτουν το 17% και 11% περίπου της αγοράς 
αντίστοιχα. Αντίθετα συρρίκνωση εμφάνισαν οι εξαγωγές από την Ιταλία το μερίδιο της 
οποίας έπεσε στο 21,4%. Τέλος εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε η Ελλάδα, της οποίας τόσο 
οι εξαγωγές όσο και το μερίδιο της επί του συνόλου αυξήθηκαν κατά 134,1% και 8,8% 
αντίστοιχα. Άλλοι σημαντικοί προμηθευτές ήταν η Τυνησία, η Τουρκία, η Ιορδανία και η 
Συρία. 

 Στο σύνολο το 2010 οι ρωσικές εισαγωγές ελαιολάδου (παρθένου και άλλου) 
αυξήθηκαν σημαντικά φτάνοντας στους 23,7 χιλιάδες τόνους (86,8 εκ $Η.Π.Α). 

Θέτοντας κατά μέρος την όποια ποιοτική διαφοροποίηση του προϊόντος μεταξύ των 
χωρών που εξάγουν προς τη Ρωσία και διαιρώντας απλά τη συνολική αξία των εξαγωγών 
προς ποσότητα για κάθε χώρα προκύπτει αβίαστα ότι το λάδι από τη χώρα μας είναι το 
ακριβότερο όλων. 

Στο κατωτέρω πίνακα αντιπαραβάλλονται τα σχετικά στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας 

 

Εξαγωγές ελαιολάδου στη Ρωσία 
2008 2009 2010 Δ.Κ Περιγραφή 

χιλ. € τν. χιλ. € τν. χιλ. € τν. 
15.09.10.90 Ελαιόλαδο, παρθένο 1.382,4 286,2 1.965,3 459,3 4650,407 1055,505 
15.09.90.00 Ελαιόλαδο, άλλο 5,3 879,0 12,8 3,0 160,077 34,161 
15.10.00.10 Λάδια ακατέργαστα 15,4 6,4 29,6 14,8     
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15.10.00.90 Λάδια, άλλα 374,1 146,0 414,1 200,9 602,975 312,220 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.777,2 1.317,6 2.421,8 678 5413,459 1401,886 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ 

 Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 9μηνο του 2011 εμφανίζονται επίσης ενθαρρυντικά 
για το έτος. Συγκεκριμένα κατά την εν λόγω περίοδο οι εξαγωγές της χώρας μας στην 
κατηγορία 15.09 έχουν ήδη φτάσει τα 4.047.654 Ευρώ (899,614 κιλά) έναντι 3.166.351 
Ευρώ (704.481 κιλά) το αντίστοιχο διάστημα το 2010. Μείωση όμως εμφανίζει η κατηγορία 
15.10 με 325.973 Ευρώ (160.922 κιλά ) έναντι 486.991 Ευρώ (262.348 κιλά). 

 
ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ 
 
 Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα το ελαιόλαδο δεν απαιτεί μεγάλο αριθμό μεσαζόντων 
προτού καταλήξει στον τελικό καταναλωτή. Στην Ρωσία γενικά οι μεγάλες αλυσίδες δεν 
συνηθίζουν να προμηθεύονται το προϊόν απευθείας από τον παραγωγό αλλά από τον 
εισαγωγέα. Εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, όπου η ζήτηση είναι μικρότερη, οι διανομείς 
προμηθεύονται τις αναγκαίες ποσότητες από τη Μόσχα και την Αγ. Πετρούπολη, αν και σε 
ορισμένες περιοχές στα Ουράλια και τις Νότιες περιοχές της λεκάνης του Βόλγα, υπάρχουν 
διανομείς οι οποίοι προμηθεύονται το προϊόν τους από το εξωτερικό. Υπάρχουν επίσης και 
εισαγωγείς εξειδικευμένοι στο τμήμα gourmet, ωστόσο το ελαιόλαδο δεν συνιστά προϊόν 
προτεραιότητας.  

Διακρίνουμε γενικά δύο σημεία τελικής διάθεσης του ελαιολάδου στην Ρωσία:  
Α) Τα σουπερμάρκετ 
Β) Τα εστιατόρια. Οφείλει να σημειωθεί ότι στην Μόσχα περί το 20-25% των 

εστιατορίων προσφέρουν ιταλική κουζίνα, όπου η χρήση του ιταλικού ελαιολάδου είναι 
υποχρεωτική.  
 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  
 

Για την προώθηση ελαιολάδου στην ρωσική αγορά μετά την επιλογή ενός προϊόντος 
από συγκεκριμένα σούπερ-μάρκετ, σημαντικό ρόλο παίζει η διαφήμιση του προϊόντος και 
αυτό φαίνεται από το μερίδιο που κατέχουν στην αγορά τα συγκεκριμένα προϊόντα 
προελεύσεως Ισπανίας και Ιταλίας. Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν επενδύσει σημαντικά 
κεφάλαια για διαφήμιση στην τηλεόραση (εξαγοράζοντας π.χ. ώρα σε τηλεοπτικές εκπομπές 
μαγειρικής), στον τύπο ή  σε δημόσιους χώρους (π.χ. αφισσοκόληση σε σημαντικές στάσεις 
μετρό). Για την διείσδυση του ελληνικού ελαιολάδου στην ρωσική αγορά μεγάλο ρόλο θα 
παίξει μια συντονισμένη προσπάθεια προώθησης και προβολής και όχι η κατακερματισμένη 
προσπάθεια μικρών επιχειρήσεων, χωρίς στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό ενδείκνυται η 
διαφήμιση μέσω εκπομπών μαγειρικής (ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο) με αφιερώματα στην 
ελληνική κουζίνα, με τις οποίες μπορεί να γίνει γνωστή στον καταναλωτή η ποιότητα του 
ελληνικού ελαιολάδου και η ανωτερότητά του έναντι προϊόντων άλλων χωρών προελεύσεως. 
Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη την κοινή θρησκεία και τον ρόλο που παίζει η Ορθοδοξία, θα 
πρέπει να αναληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες για προσέγγιση της Ορθόδοξης Ρωσικής 
Εκκλησίας, μέσω της οποίας θα μπορούσε να προωθηθεί η αξία του  ελληνικού ελαιολάδου.  

Παράλληλα, οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες θα πρέπει να είναι έτοιμες μετά την 
επιλογή του προϊόντος τους από τους εισαγωγείς να αναλάβουν τις κάτωθι υποχρεώσεις για 
την είσοδο των προιόντων τους στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων: 
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Α) την διάθεση ενός κονδυλίου «εισόδου», ή του λεγόμενου ‘entrance fee’, το οποίο 
εξαρτάται από τον αριθμό κωδικών προϊόντος και τoν αριθμό καταστημάτων στην αγορά του 
συγκεκριμένου σούπερ-μάρκετ4.  

Β) την διάθεση προϋπολογισμού διαφήμισης του προϊόντος, στο πρότυπο 
αντίστοιχων ανταγωνιστών από την Ισπανία και την Ιταλία. 

Γ) τη δυνατότητα αποθήκευσης των προϊόντων, την οργάνωση της διανομής, τον 
συνεχή έλεγχο της αγοράς, τη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων λόγω μεγέθους της αγοράς, αλλά 
και το κυριότερο τη σταθερότητα τιμών, διότι οι αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων 
καταρτίζουν ετήσιο προγραμματισμό. 

Εν κατακλείδει εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι, το Διεθνές Συμβούλιο 
Ελαιολάδου (International Olive Oil Council) από τον Ιούνιο 2010 έχει ξεκινήσει φιλόδοξο 
πρόγραμμα για την προβολή του ελαιολάδου στην Ρωσία, συνολικού ύψους 1,1, εκ. Ευρώ, το 
οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει έρευνα αγοράς, διαφήμιση, ενέργειες άμεσης προώθησης 
σε καταναλωτές και ίσως στο μέλλον να επεκταθεί σε δημοφιλείς εκπομπές μαγειρικής. Οι εν 
λόγω έρευνες αγοράς έχουν ήδη εκπονηθεί και περιέχουν εξαιρετικά αναλυτικές και 
χρήσιμες πληροφορίες (http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/389-market-
research) 
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Οι κυριώτερες διεθνείς εκθέσεις στις οποίες προτείνουμε την συμμετοχή ελληνικών 
εταιρειών είναι οι εξής: 

WORLD FOOD -Μόσχα 
International Exhibition of Food and Drinks  
www.world-food.ru/eng/  

PRODEXPO- Μόσχα 
International Exhibition of Foodstuffs and Food Raw Materials 
www.prod-expo.ru  

INTERFOOD – Αγία Πετρούπολη 
International Exhibition for Food, Drinks and Ingredients  
http://www.primexpo.ru/interfood/  
 
PIR – Μόσχα 
International Exhibition of the Hospitality Industry sector 
www.pir.ru  
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
Ένωση Ελαίων και Λιπών Ρωσίας (Масложировой Союз Росии) 
www.msros.ru/ 
 
Ένωση Ελαίων και Λιπών Τελωνειακής Ένωσης (Масложировая Ассоцация Таможенного 
Союза) 
http://apmpts.ru  

                                                
4 Η τιμή σε γενικές γραμμές υπερβαίνει τα 1200 ευρώ/ανά κατάστημα και ανά κωδικό προϊόντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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