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ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

 
 
Γνωρίζουμε καταρχάς ότι στην Αίγυπτο δεν έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια 
προωθητικές δράσεις και ενέργειες για την προβολή ελαιόλαδου και ελιάς από πλευράς 
ανταγωνιστών μας, Ισπανίας και Ιταλίας. Επιπλέον, όπως μας διευκρίνισαν οι συνάδελφοι 
επικεφαλής των γραφείων οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων των πρεσβειών των 
προαναφερόμενων χωρών, δεν υπάρχει πρόθεση -από αμφότερες τις χώρες- για σχετικές 
προωθητικές ενέργειες στο άμεσο μέλλον. Οι διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού, η 
χαμηλή αγοραστική του δύναμη, η σχετικά χαμηλή εγχώρια ζήτηση για ελαιόλαδο και η 
μικρή αυτάρκεια που επιτυγχάνει η Αίγυπτος σε βρώσιμες ελιές από την εγχώρια 
καλλιέργεια ελαιόδεντρων, δεν επιτρέπουν -με οικονομοτεχνικά κριτήρια- την δαπάνη για 
διαφημιστικές εκστρατείες και άλλες ενέργειες για την προβολή των εν λόγω προϊόντων. 
Εντούτοις, περί τα μέσα 2005, ο Υπουργός Γεωργίας της Αιγύπτου ανακοίνωσε κοινό 
επενδυτικό σχέδιο της χώρας του με την  Ισπανία με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 
εγχώριας παραγωγής ελαιόλαδου μέσω παροχής υπηρεσιών και υποδομών σε όλους τους 
Αιγυπτίους παραγωγούς. Επιπλέον, η μικτή αιγυπτο-ισπανική επιχείρηση που έχει αναλάβει 
την υλοποίηση του σχεδίου από τα μέσα Σεπτεμβρίου, επιβλέπει την σύνθλιψη περίπου 300 
χιλ. τόνων ισπανικού ελαιόκαρπου. Η Αίγυπτος παράγει ετησίως μόνο 100 χιλ. τόνους 
ελαιόκαρπου που καλύπτουν μονάχα 10%  της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον σημειώνουμε ότι 
στα πλαίσια της Αίγυπτο-Ισπανικής συνεργασίας, η Ισπανία προμηθεύει την Αίγυπτο με 
ποικιλίες ελαιόδεντρων για βελτίωση της εγχώριας παραγωγής, παρέχει τεχνογνωσία για την 
καλλιέργεια των ελαιόδεντρων, συγκομιδή και σύνθλιψη ελαιόκαρπου, παρέχει 
επιμορφωτικά σεμινάρια και τεχνική κατάρτιση σε Αιγυπτίους ελαιοπαραγωγούς κλπ. 

 
Από πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, φαίνεται ότι οι Ισπανοί έχουν χρηματοδοτήσει την 
κατασκευή ελαιοτριβείου όπου τα μηχανήματα σύνθλιψης του ελαιόκαρπου και παραγωγής 
ελαιόλαδου είναι ιταλικής κατασκευής. Στο ελαιοτριβείο αυτό χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη 
αιγυπτιακός αλλά και ισπανικός ελαιόκαρπος. Το παραγόμενο ελαιόλαδο προορίζεται τόσο 
για την εγχώρια (αιγυπτιακή) όσο και την ισπανική αγορά και σύμφωνα με τον Αιγύπτιο 
έμπορο, προωθείται ως ισπανικό. Ακολουθεί παρακάτω πίνακας στατιστικών στοιχείων 
εισαγωγής ελαιόλαδου στην Αίγυπτο την τελευταία τριετία. Παρατηρούμε ότι η Αίγυπτος 
πραγματοποιεί από την Ελλάδα τις περισσότερες εισαγωγές της (σε αξία) ελαιόλαδου. Αυτό 
οφείλεται κυρίως  στο ότι η Ελλάδα εξάγει στην Αίγυπτο πρωτίστως αγνό παρθένο ελαιόλαδο 
που ως γνωστόν είναι ακριβότερο από το ραφινέ. 
 
Εισαγωγές ελαιολάδου 
(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 
Ελλάδα 114.950 253.698 230.390 
Ισπανία 142.456 183.073 204.396 
Συρία - 55.068 67.773 
Ιορδανία - 13.953 47.899 
Ιταλία 70.680 92.260 34.677 
Πορτογαλία  25.447 - 26.920 
Κύπρος - - 20.381 
Ηνωμένο Βασίλειο - - 2.054 
Λίβανος - 26.848 - 
Τυνησία - 25.120 - 
ΗΠΑ - 23.160 - 
ΣΥΝΟΛΟ** 353.533 673.182 634.492 

Πηγή: CAPM AS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιμές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιμία μετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθμητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
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Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου στην Αίγυπτο κατά τύπο. 
(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 
Αγνό παρθένο 225.143 457.192 614.012 
Ραφινέ 128.390 215.989 20.480 
ΣΥΝΟΛΟ** 353.533 673.182 634.492 

Πηγή: CAPM AS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιμές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιμία μετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθμητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 
Από την σύνθεση των συνολικών εισαγωγών ελαιόλαδου (ανωτέρω πίνακας) διαφαίνεται ότι 
η Αίγυπτος εισάγει κυρίως παρθένο ελαιόλαδο. Εκτίμηση του Γραφείου μας είναι ότι η 
προτίμηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να υποστεί 
περαιτέρω επεξεργασία και να αναμιχθεί με άλλα κατώτερης ποιότητας εγχώρια ελαιόλαδα. 
Η εκτίμηση αυτή, όπως θα διαπιστώσουμε και από τους σχετικούς πίνακες, ενισχύεται από 
τις ποσότητες ραφινέ ελαιόλαδου που εξάγει η Αίγυπτος, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ 
τις εξαγωγές της σε παρθένο ελαιόλαδο. 
Εξάλλου, όπως προαναφέραμε, και όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα που ακολουθεί, τις 
περισσότερες εισαγωγές της σε παρθένο ελαιόλαδο, η Αίγυπτος πραγματοποιεί από την 
Ελλάδα. Το 2003 η Ελλάδα κάλυψε το 51 %  των συνολικών εισαγωγών παρθένου 
ελαιόλαδου της Αιγύπτου και το 32,5 %  των συνολικών εισαγωγών της σε ελαιόλαδο. Για το 
2004 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: 55.5 %  (παρθένο) και 37,7 %  (επί του συνόλου). Για το 
2005 τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 34,2 %  (παρθένο) και 36,3 %  (επί του 
συνόλου). Παρατηρούμε επίσης ότι το 2005 η Αίγυπτος εισήγαγε από την Ελλάδα το σύνολο 
σχεδόν (99,8% ) της ποσότητας ραφινέ ελαιόλαδου. Εντούτοις, σημειώνουμε ότι η ποσότητα 
ραφινέ ελαιόλαδου που εισήγαγε συνολικά η Αίγυπτος το 2005, υπολείπεται σημαντικά από 
τις αντίστοιχες ποσότητες που είχε εισάγει τα προηγούμενα έτη. 
 
Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου ανά χώρα και τύπο 
(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 
 Παρθένο Ραφινέ Παρθένο Ραφινέ Παρθένο Ραφινέ 
Ελλάδα 114.950 - 253.698 - 209.944 20.446 
Ισπανία 70.968 71.488 118.756 - 204.396 - 
Συρία - - 36.458 - 67.739 34 
Ιορδανία - - - 13.953 47.899 - 
Ιταλία 13.778 56.902 - 92.260 34.677 - 
Πορτογαλία  25.447 - - - 26.920 - 
Κύπρος - - - - 20.381 - 
Ηνωμένο Βασίλειο - - - - 2.054 - 
Λίβανος - - - 26.848 - - 
Τυνησία - - 25.120 - - - 
ΗΠΑ - - 23.160 - - - 
ΣΥΝΟΛΟ** 225.143 128.390 457.192 215.989 614.012 20.480 

Πηγή: CAPM AS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιμές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιμία μετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθμητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
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Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

 
 
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι εξαγωγές ελαιολάδου που πραγματοποίησε η 
Αίγυπτος την τελευταία τριετία. Παρατηρούμε ότι από τις τρεις κύριες παραγωγές χώρες 
ελαιολάδου στον κόσμο (δηλ. Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα), μόνο στην Ελλάδα η Αίγυπτος 
δεν πραγματοποιεί εξαγωγές. Η Ισπανία, μόνο το 2005 εισήγαγε ελαιόλαδο από την Αίγυπτο. 
Η χώρα που υποδέχεται το μεγαλύτερο μέρος της εξαγόμενης ποσότητας αιγυπτιακού 
ελαιολάδου, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2005, είναι οι ΗΠΑ. 
  
Εξαγωγές ελαιολάδου 
(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 
Ελλάδα - - - 
ΗΠΑ 359.455 155.604 1.410.606 
Ιταλία 1.199.670 1.642.209 829.330 
Ισπανία - - 456.486 
Μαρόκο 47.553 - 335.423 
Ν. Κορέα - 43.205 66.199 
Ιορδανία - - 47.627 
Ην. Αραβικά Εμιράτα 359.455 23.101 43.244 
Σαουδική Αραβία 24.004 - 13.568 
Λίβανος - 22.144 9.965 
Ολλανδία - - 8.097 
Γερμανία 132.292 - 3.552 

2003
Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου ανά 

τύπο

Ραφινέ
36%

Παρθένο
64%

2004 
Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου ανα 

τύπο

Ραφινέ
32%

Παρθένο
68%

2005 
Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου ανά τύπο

Ραφινέ
3%

Παρθένο
97%
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Ισραήλ 666.971 - - 
Καναδάς 27.401 - - 
Αυστραλία 1.434 - - 
Σουδάν - 12.585 - 
ΣΥΝΟΛΟ** 2.326.809 1.898.847 3.224.096 

Πηγή: CAPM AS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιμές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιμία μετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθμητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 
Σύνθεση εξαγωγών ελαιολάδου από την Αίγυπτο κατά τύπο. 
(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 
Αγνό παρθένο 1.370.812 126.778 282.770 
Ραφινέ 955.997 1.772.068 2.941.326 
ΣΥΝΟΛΟ** 2.326.809 1.898.847 3.224.096 

Πηγή: CAPM AS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιμές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιμία μετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθμητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 
Σε συνέχεια και προς ενίσχυση της εκτίμησης του Γραφείου μας για την προτίμηση της 
Αιγύπτου να εισάγει κυρίως παρθένο ελαιόλαδο, να το επεξεργάζεται και στη συνέχεια να το 
εξάγει ραφιναρισμένο, έρχονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα. Σύμφωνα με αυτά, το 2004 
η Αίγυπτος εξήγαγε συνολικά ελαιόλαδο αξίας 1,9 εκ. δολ. ΗΠΑ εκ του οποίου το 93,3%  
ήταν ραφινέ. Το 2005 το ποσοστό του εξαγόμενου από την Αίγυπτο ραφινέ μειώθηκε 
ελάχιστα στο 91,2%  επι των συνολικών εξαγωγών της Αιγύπτου. 
 
Για το 2005, το 43,7 %  του συνόλου των εξαγωγών ελαιολάδου της Αιγύπτου (αξίας 1,4 εκ. 
δολ. ΗΠΑ) απορροφήθηκε από την αγορά των ΗΠΑ.  
 

  Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 
Η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές ελαιολάδου της Αιγύπτου για το 2005 
αποδείχθηκε η Ιταλία. Εντούτοις, η αξία του εισαγόμενου στην Ιταλία αιγυπτιακού 
ελαιολάδου (829.330 δολ. ΗΠΑ) ήταν μειωμένη σχεδόν κατά 50%   από το προηγούμενο έτος 
2004. Από την ποσότητα που εξήχθη στην Ιταλία, 89%  ήταν ελαιόλαδο ραφινέ και μόνον 
11%  παρθένο. 

2005 
Σύνθεση Εξαγωγών ελαιολάδου προς ΗΠΑ

Ραφινέ
87%

Παρθένο
13%

Από αυτό, 87%  ήταν 
ραφινέ και μόνο το 
13%  ήταν παρθένο. 
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  Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 
Η τρίτη μεγαλύτερη αγορά για το αιγυπτιακό ελαιόλαδο το 2005 ήταν η Ισπανία, η οποία 
εισήγαγε αποκλειστικά ραφινέ, συνολικής αξίας 456.486 δολ. ΗΠΑ. 
 
Η εικόνα της αιγυπτιακής αγοράς ελαιολάδου σε επίπεδο λιανεμπορίου διαφέρει σημαντικά 
από κατάστημα σε κατάστημα και από περιοχή σε περιοχή. Το ελαιόλαδο, δεν είναι ευρέως 
διαδεδομένο στην Αίγυπτο και στην συνείδηση των καταναλωτών, άλλα είδη ελαίων 
καταλαμβάνουν την πρώτη θέση. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των νοικοκυριών 
χρησιμοποιεί σπορέλαια και οργανικά λίπη για το μαγείρεμα και κάλυψη των διατροφικών 
αναγκών. Τα τοπικά καταστήματα τροφίμων (μπακάλικα κλπ) διαθέτουν στα ράφια τους 
διάφορες συσκευασίες (από τενεκέδες των 18 κιλών έως τις μικρότερες πλαστικές 
συσκευασίες των ενός και δύο λίτρων) αυτών των τύπων ελαίων. Από αυτά ακριβώς τα 
μαγαζιά τα ελαιόλαδα είτε απουσιάζουν εντελώς ή υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες..  
Μεγαλύτερη ποικιλία εγχώριων και εισαγόμενων ελαιολάδων εντοπίζεται στα μεγάλα 
καταστήματα και αλυσίδες τροφίμων, όπως στα supermarkets “M ETRO”, “ALFA” και 
“CARΕFOUR”. Στη σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το Γραφείο μας, καταγράφηκαν οι 
παρακάτω επωνυμίες, συσκευασίες και τιμές ελαιολάδων: 
 

Επωνυμία Προέλευση Τύπος* Συσκευασία** Τιμή*** 
DARIA Αίγυπτος Παρθένο 100ml 6,90 
>> >> >> 250ml 17,3 
>> >> >> 750ml 45,1 
W ADI FOOD Αίγυπτος Αγνό παρθένο 2Lt πλαστική 103,0 
>> >> >> 1Lt πλαστική 51,3 
>> >> >> 750ml 47,0 
>> >> >> 500ml 33,6 
>> >> >> 250ml 17,5 
>> >> Παρθένο 1Lt πλαστική 45,6 
NAPOLI Αίγυπτος Ραφινέ 500ml 30,6 
SAFI Αίγυπτος Παρθένο 1Lt 43,3 
>> >> >> 500ml 26,1 
>> >> >> 250ml 13,3 
SAPORITO Αίγυπτος Αγνό παρθένο 1Lt 45,0 
>> >> >> 750ml 36,0 
>> >> >> 500ml 25,0 
SAN M ARINA Αίγυπτος Αγνό παρθένο 1Lt πλαστική 45,6 
>> >> >> 1Lt μεταλική 50,4 
>> >> >> 750ml 42,0 
>> >> >> 500ml 30,0 
>> >> >> 250ml 16,0 
DELIZIE ZARA Ιταλία Αγνό παρθένο 750ml 49,5 
>> >> >> 500ml 36,3 

2005 
Σύνθεση εξαγωγών ελαιολάδου προς Ιταλία

Ραφινέ
89%

Παρθένο
11%
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ELVEA Ιταλία Αγνό παρθένο 1Lt 63,6 
>> >> >> 500ml 34,8 
M ANTOVA Ιταλία Αγνό παρθένο 1Lt 66,3 
>> >> >> 500ml 38,8 
>> >> >> 250ml 21,0 
BORGES Ισπανία Αγνό παρθένο 1Lt 60,2 
>> >> >> 500ml 31,3 
>> >> >> 250ml 17,2 
>> >> Ραφινέ 1Lt 56,3 
>> >> >> 750ml 36,5 
>> >> >> 500ml 29,2 
>> >> >> 250ml 16,2 
RAFAEL SALGADO Ισπανία Αγνό παρθένο 500ml 31,5 
>> >> >> 250ml 17,5 
ILLIADA Ελλάδα Αγνό παρθένο 750ml 55,9 
>> >> >> 500ml 41,4 
>> >> >> 250ml 22,8 
M INERVA Ελλάδα Αγνό παρθένο 750ml 49,0 
>> >> >> 500ml 36,0 
>> >> Πυρηνέλαιο 1Lt 36,0 
ASTERIA ANANIAS Ελλάδα Ραφινέ 1Lt 66,0 
>> >> >> 500ml 35,75 

Έρευνα, συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραμματέας ΟΕΥ 
Α΄ 
(*)     Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επι της συσκευασίας: Αγνό παρθένο = Extra virgin, 
Παρθένο = Virgin,  Ραφινέ = Olive oil 
(**)   Σε γυάλινο δοχείο, εκτός κι αν αναγράφεται διαφορετικά 
(***) Μικρές αποκλίσεις από κατάστημα σε κατάστημα. Χρησιμοποιείται ο μέσος όρος. 
Τιμές σε Λίρες Αιγύπτου. 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα, παρατηρούμε, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, ότι τα 
εισαγόμενα ελαιόλαδα είναι φθηνότερα από τα εγχώρια. Παρατηρούμε επίσης -και το σημείο 
αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής- ότι από τα εισαγόμενα στην Αίγυπτο ελαιόλαδα, τα 
ελληνικά είναι τα ακριβότερα. Το γεγονός, με δεδομένη τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των 
Αιγυπτίων καταναλωτών και τον ανταγωνισμό από τα άλλα εισαγόμενα ελαιόλαδα, 
δημιουργεί προβληματισμό για την εις βάθος χρόνου βιωσιμότητα των ελληνικών 
ελαιολάδων στην αγορά της Αιγύπτου.  
 
Όσον αφορά τις βρώσιμες ελιές, η Αίγυπτος παράγει και εξάγει σε χαμηλές τιμές, 
τροφοδοτώντας και τις αγορές της Ε.Ε. Παρενθετικά αναφέρουμε ότι κατά το ημερολογιακό 
έτος 2005, εισήχθησαν στην Ελλάδα από την Αίγυπτο, 856 τόνοι βρώσιμων ελιών, συνολικής 
αξίας 928.549 δολ. ΗΠΑ. Στις αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων, κυριαρχούν δύο 
αιγυπτιακές εταιρείες: Οι “W ADI FOOD” και “EL SALHEYA”. Οι εν λόγω εταιρείες 
συσκευάζουν όλων των ειδών βρώσιμες ελιές, π.χ. τύπου Καλαμών, μαύρες, πράσινες, 
γεμιστές, εκπυρηνωμένες, σε φέτες κλπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω, συσκευασίες και 
τιμές: 
-Εταιρεία “W ADI FOOD”: Ελιές τύπου Καλαμάτας σε γυάλινη συσκευασία του ενός κιλού 
(με την άρμη) ή 650 γρ. καθαρό βάρος, κοστίζει 19,5 Λίρες Αιγύπτου. Αντίστοιχη 
συσκευασία για μαύρες ελιές κοστίζει 15,2 Λίρες Αιγ. και για πράσινες ελιές 9,45 Λίρες Αιγ. 
-Εταιρεία “EL SALHEYA”: Ελιές πράσινες σε γυάλινη συσκευασία του ενός κιλού (με την 
άρμη) ή 650 γρ. καθαρό βάρος, κοστίζει 6,25 Λίρες Αιγ. και στην ίδια συσκευασία, πράσινες 
ελιές γεμιστές με καρότο, κοστίζουν 11,7 Λίρες Αιγ. 
 
Υπάρχουν βεβαίως και τυποποιημένες από το εκάστοτε supermarket (home brand) ελιές όλων 
των τύπων, σε ποικίλες συσκευασίες και σε πιο συμφέρουσες τιμές. Επίσης, στα deli των 
supermarkets διατίθενται ελιές χύδην σε ακόμη πιο οικονομικές τιμές. Σημειώνουμε ότι σε 
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κάποιες συσκευασίες αιγυπτιακών βρώσιμων ελιών, αναγράφεται ως προσδιορισμός του 
προϊόντος ο χαρακτηρισμός: “Kalamata Olives”. 

 
Τέλος, όσον αφορά στα οργανικά ελαιόλαδα και ελιές, αυτά δεν είναι διαδεδομένα στην 
ενταύθα αγορά και μονάχα σποραδικά μπορούν να εντοπισθούν στις μεγάλες αλυσίδες 
καταστημάτων τροφίμων σε επιλεγμένες συνοικίες (κυρίως σε αυτές που διαμένουν Δυτικοί). 
 
Καταληκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σφυγμομετρώντας τη δυναμικότητα της 
εγχώριας αγοράς και με γνώμονα την αποτελεσματική και σφαιρική προώθηση των 
ελληνικών συμφερόντων και του ελληνικού ελαιολάδου στην Αίγυπτο, προτείνουμε την 
υλοποίηση των παρακάτω: 
 
Παροχή τεχνογνωσίας τυποποίησης ελαιολάδου σε Αιγυπτίους παραγωγούς, σε συνδυασμό 
με παράλληλη εξαγωγή από τη χώρα μας του απαραίτητου σχετικού μηχανολογικού 
εξοπλισμού. Με τον τρόπο αυτό, η χώρα μας ως τρίτη ελαιοπαραγωγός δύναμη στον κόσμο, 
προσφέρει όπως και οι ανταγωνίστριές της χώρες Ιταλία και Ισπανία, τεχνογνωσία στην 
Αίγυπτο. Παράλληλα όμως, επωφελείται από την εξαγωγή στην Αίγυπτο ελληνικού 
μηχανολογικού εξοπλισμού και από την -πιθανή- εξάρτιση της τελευταίας από τον εξοπλισμό 
αυτόν. Παροχή τεχνογνωσίας για βελτίωση της καλλιέργειας και απόδοσης των ελαιώνων, 
σε συνδυασμό με παράλληλη εξαγωγή από τη χώρα μας λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και 
λοιπών γεωργικών εφοδίων. 
 
Η Ελλάδα, προσφέροντας τη σχετική τεχνογνωσία, δεν απειλείται από την Αίγυπτο (εφόσον 
αυτή υπολείπεται αρκετά στον όγκο αλλά και στην ποιότητα παραγωγής), αντιθέτως συντηρεί 
και επαυξάνει την εικόνα της φίλα προσκείμενης χώρας, ενώ συγχρόνως επωφελείται από τις 
εξαγωγές λιπασμάτων και γεωργικών εφοδίων στην Αίγυπτο, προς βελτίωση της παραγωγής 
της. Συνεργασία Ελλήνων ελαιοπαραγωγών/εξαγωγέων με Αιγυπτίους 
εισαγωγείς/επιχειρηματίες για εξαγωγή ανωτέρας ποιότητας ελληνικού ελαιολάδου στην 
Αίγυπτο με σκοπό την  -ενδεχομένως- περαιτέρω επεξεργασία του και προώθησή του σε 
γειτονικές της Αιγύπτου αγορές της Μ. Ανατολής και Αφρικής καθώς και της Ευρώπης 
αλλά και των ΗΠΑ. Συνεργασία Ελλήνων εξαγωγέων με Αιγυπτίους επιχειρηματίες για 
εξαγωγή χύδην ανωτέρας ποιότητας ελληνικού ελαιολάδου στην Αίγυπτο με σκοπό την  
τυποποίησή του (προκειμένου να επωφεληθούν τα μέγιστα από το χαμηλό εργατικό κόστος 
στην Αίγυπτο) και προώθησή του σε γειτονικές της Αιγύπτου αγορές της Μ. Ανατολής και 
Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Συνεργασία Ελλήνων εξαγωγέων με 
Αιγυπτίους εισαγωγείς/επιχειρηματίες για εξαγωγή χύδην βρώσιμων ελιών Καλαμάτας 
(καθώς και άλλων τύπων) με σκοπό την  τυποποίησή τους (προκειμένου να επωφεληθούν 
τα μέγιστα από το χαμηλό εργατικό κόστος στην Αίγυπτο) και προώθησή τους σε γειτονικές 
της Αιγύπτου αγορές της Μ. Ανατολής και Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 
 
Συνεργασία Ελλήνων - Αιγυπτίων επιχειρηματιών για επενδυτική δραστηριότητα στην 
Αίγυπτο, στον τομέα της τυποποίησης ελαιολάδου και ελιών, προκειμένου να 
επωφεληθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του επενδυτικού νόμου της Αιγύπτου, με σκοπό 
το τελικό προϊόν (επώνυμο τυποποιημένο ελληνικό ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας – 
επώνυμες τυποποιημένες βρώσιμες ελιές) να προωθηθεί με ανταγωνιστική τιμή στην αγορά 
της Ευρώπης. 
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
 

List of companies selected from the Kompass directory by the keywords: -olives,  

Company  
Products:(D=distributor, I=Importer, 
P=Producer, A=Agent, E=Exporter, S = 
Service Provider)  

Int'l for Land Reclamation & Cultivation ( 
ICLRC )  
M ohamed M ansour (Chairman)  
48, Ibrahim Nosseir St., 2nd Floor, Apt. No.3, 
Louran  
Ramleh,Alexandria, Alexandria , Egypt  
Phone:2035856512; 2035856514; 
2035856510; 2035856513 
Fax:2035856513(Tel&Fax)  

Products:  
-E=Fruit and berries  
P=Olives,  

Additional information: OW NER:-Gharabawi 
Group . 

Key figures: CAPITAL PAID:-39 000 000 
EGP CAPITAL ISSUED:-39 000 000 EGP 
CAPITAL AUTHORIZED:-100 000 000 
EGP 

Activity: Activities 

Tawfikeya Agricultural Development  
Fawzi El-Sayed Ahmed Ali (Owner)  
Km. 33, El-Ismailia Rd.  
Cairo/Ismailia Road,Cairo, Cairo , Egypt  
% & GeneralinformationHide  

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Fruit and berries 
-Citrus fruit 
-Fruit, tropical and subtropical 
-Land clearance and reclamation contractors  

Additional information: OW NER:-Tawfikeya 
Group SUBSIDIARY CO.:-Tawfifkeya 
Building & Reconsturction SUBSIDIARY 
CO.:-Tawfikeya Financial Dealing & 
brakerage SUBSIDIARY CO.:-Tawfikeya 
Specialized Hospital . 

Bedaya For M eat Processing  
Ibrahim Khamis Ibrahim (Partner)  
3rd, Ind. Zone, Plot 2; Block 21  
Borg El-Arab,Alexandria, Alexandria , Egypt 
Phone:2034592405; 2034863316; 
2034592406 Fax:2034593238  

Key figures: CAPITAL PAID:-3 000 000 
EGP 

Products:  
-E=Fruit and berries 
-E=Abattoir products 
-E=M eat and game, processed and preserved 
-E=Food products, chilled 

Cairo Poultry Grand Parents  
Dr. Nabil Darwish (Chairman)  
6, Kolleyet El-Zeraah St.  
Giza,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2025717753; 2025717741 % &  

Products:  

Activity: Activities 

M aba  
M okhtar Helmy Abu Basha (Chairman)  
Honayda Center, 7th District  
6th of October,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2028355522; 2028355588; 
2028355544 Fax:2028355222  

Products:  

Key figures: CAPITAL PAID:-50 000 EGP 
Bank(s)Al W atany Bank of Egypt-
M ohandessin, NBE-6th of October 

New Salheya Olive Oil M ill  Products:  
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Samir Helmy Hamam (General M anager)  
El-Salehia El-Gedida, Beside Kasara Bridge  
El-Salheya,Sharkeya, Sharkeya , Egypt  
Phone:20552201937; 20552201936 
Fax:20552201937(Tel&Fax); 
20552201936(Tel&Fax)  
W eb: http://www.elsalheya.com/  

-E=Fruit and berries  
P=Olives. 
-E=Fruit and vegetables, canned, bottled and 
otherwise packaged  
P=Vegetables, pickled. 
-E=Oils and fats, edible  
P=Oil, olive. 
-Food processing and packaging services  
P=Packaging services for vegetables,  

W adi Food Industries M oussa Soliman Freiji 
(Chairman) Km. 54, Cairo/Alex. Desert Rd. 
Sadat City,M enoufeya, M enoufeya , Egypt 
Phone:20482600970; 20482601599 
Fax:20482600970(Tel&Fax) W eb: 
http://www.wadifood.com.eg/  

Key figures: CAPITAL PAID:-7 500 000 
EGP CAPITAL AUTHORIZED:-7 500 000 
EGP Bank(s)CIB, Egypt Gulf 

Products:  
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Fruit and vegetables, processed  
P=Olives, unstoned, preserved, P=Olives, 
stoned, preserved, P=Olives, pickled. 
-Oils and fats, edible  
P=Oil, olive, P=Oil, olive residue,  

Additional information: PARENT 
COM PANY:-W adi Holdings 
SHAREHOLDERS-Institutions:-W adi 
Holdings [99% ] SHAREHOLDERS-
Institutions:-Hala M oussa Frieiji [1% ] LB . 

Int'l for Contracting & Agriculture Projects  
M ohamed Abd EL-M ohsen Helal Sheta 
(Chairman)  
5, El-Zahraa St.  
12311 M ohandessin,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2027611624; 2027611625; 
2027611626; 2027611627; 2027606315 
Fax:2027602178  
W eb: http://www.igi.com.eg/  

Key figures: CAPITAL PAID:-250 000 EGP 
CAPITAL ISSUED:-1 000 000 EGP 
CAPITAL AUTHORIZED:-10 000 000 EGP 
Bank(s)Suez Canal, NBE 

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Plantation products  
P=Palm leaves. 
-Plants, ornamental  
P=Plants, ornamental, annual, P=Plants, 
ornamental, perennial, P=Plants, indoor, 
flowering. 
-Landscaping and garden maintenance 
services  
S=Landscape design consultants, S=Garden 
and park design and development,  

Additional information: OW NER:-IGI Group 
. 

M aleka Olives & Food Industry  
M ounir M ounir M ahmoud Soliman 
(Chairman)  
Km. 82, Cairo/Alex Agri. Rd., El-Bagour  
M enoufeya,M enoufeya, M enoufeya , Egypt  
Phone:20482977470 
Fax:20482977470(Tel&Fax)  

Products:  
-E=Fruit and berries  
P=Olives. 
-Food processing and packaging services  
P=Packaging services for vegetables,  

Sharkeya Food M anufacturing  
Ghazy Abd El-Aziz Gameel (Chairman)  
Basteen Ismailia, Unit No.2  
Belbeis,Sharkeya, Sharkeya , Egypt  
Phone:20552967400; 20552967401; 
20552967402 Fax:20552967400  
W eb: http://www.agrogreen.com/  

Products:  
-E=Pulses and legumes  
P=Peas. 
-E=Green vegetables  
P=Tomatoes. 
-E=Fruit and berries  
P=Olives,  
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Abd El-Raouf Ayad for Agricultural 
Development  
Enayat Hamed El-Badawy (Owner)  
Omar Ibn El-Khatab Tower Courniche El-Nil 
M aadi,Cairo, Cairo , Egypt  
Phone:2023780690; 20122159774 
Fax:2023780691  

Activity: Activities 

Products:  
-Cattle 
-Vegetables, root, tuberous and rhizome 
-Green vegetables 
-Fruit and berries 
-M ilk and milk products. Cream 
-Cheese 

Azieziya Cooling Freezing & Food Products 
Industry  
Dr. M ohamed Ibrahim M ohamed El-Sayed 
El-M enoufy (Chairman)  
Km. 23, Alex/Cairo Desert Rd.  
Alex./Cairo Road,Alexandria, Alexandria , 
Egypt  
Phone:2034700471; 2034700473 
Fax:2034700471(Tel&Fax); 
2034700473(Tel&Fax)  

Products:  
-E=Fruit and berries  
P=Olives. 
-Food processing and packaging services  
P=Packaging services for meat, P=Vacuum 
packaging services for food, S=Food freezing 
services. 
-W arehouses and storage sites  
S=Storage areas, outside,  

Additional information: OW NER:-M ohamed 
Ibrahim M ohamed El-Sayed El-M enoufy 
Group . 

Key figures: CAPITAL PAID:-250 000 EGP 
CAPITAL ISSUED:-1 000 000 EGP 

Babion for Olive Oil M anufacturing & 
Production Tamer El-Sharkawy (Partner) 
M arkaz Atfeh, El-Saff Giza,Giza, Giza , 
Egypt Phone:2028660860; 20101420500 
Fax:20 (N/A)  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Oils and fats, edible  
P=Oil, olive. 
-Fresh fruit, vegetables and mushrooms 
(trade)  
D=Citrus fruit (trade),  

Badr El-Din Hamdy & Sons Farms  
Eng. Nabil Badr El-Din Hamdy (Chairman)  
68, Gameat El-Dewal El-Arabia St., Grownd 
Floor  
M ohandessin,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2027621488; 2027621489; 
2027483972 Fax:20 (N/A)  
W eb: http://www.olivehillfoods.com/  

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Vegetables, root, tuberous and rhizome 
-Fruit and berries 
-E=Vinegar, condiments and sauces 
-E=Oils and fats, edible 
-Fresh fruit, vegetables and mushrooms 
(trade) 
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Egyptian Organic Agricultural  
Eng. El-Sayed M ahmoud Ashour (Owner)  
Fayoum Rd., Senhour  
Fayoum,Fayoum, Fayoum , Egypt  
Phone:20846570121; 20102663066 
Fax:20846338169  
W eb: http://www.eoa-co.com/  

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-E=Cereals 
-E=Vegetables, root, tuberous and rhizome 
-E=Pulses and legumes 
-E=Green vegetables 
-E=Fruit and berries 
-E=Citrus fruit 
-E=Fruit, tropical and subtropical 
-Food, dehydrated and freeze-dried 

Emcco for Oils & Food Industries  
Dr. Adel Ahmed Khairat (Chairman)  
2nd, Ind. Zone, Plot 10,11, Block No.17 
Orobex St., Borg El-Arab City  
Borg El-Arab,Alexandria, Alexandria , Egypt 
Phone:2034592990; 20122178045  
W eb: http://www.emccogroup.com/  

Key figures: CAPITAL PAID:-5 000 000 
EGP CAPITAL ISSUED:-5 000 000 EGP 
CAPITAL AUTHORIZED:-5 000 000 EGP 
Bank(s)Nile-Heliopolis, NBE 

Products:  
-E=Fruit and berries 
-E=Oils and fats, edible 
-E=Food processing and packaging services 
-E=Juices, fruit and vegetable  

Additional information: SHAREHOLDERS-
Executives:-Adel Ahmed Khayrat [0% ] EG 
SHAREHOLDERS-Individuals:-Private 
Investors [0% ] EG . 

Farid Eissa & Sons  
Ayman Farid Attia Eissa (Owner)  
Kanat El-Suez Tower 6, Ibn Kathier St.  
Giza,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2027600625; 20122495255 
Fax:2027600625(Tel&Fax)  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Grapes, table, P=Grapes, seedless, 
P=Peaches, P=Pears, P=Olives,  

Activity: Activities 

Kota Land Plantation & Reclamation  
Boshra Zakhary Fayez Zakhary (Chairman)  
58, Km., Cairo/Alex. Desert Rd.  
Cairo/Alex. Road,Cairo, Cairo , Egypt  
% & GeneralinformationHide  

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Green vegetables 
-Fruit and berries 
-Land clearance and reclamation contractors  

Additional information: OW NER:-Zakhary 
Group SHAREHOLDERS-Executives:-
Boshra Zakhary Fayez Zakhary [0% ] EG 
SHAREHOLDERS-Executives:-M amdouh 
Zakhary Fayez [0% ] EG SHAREHOLDERS-
Individuals:-W edad Aziz Kelta [0% ] EG . 

M abrouk Farm  
M ahmoud M ohamed M abrouk (General 
M anager)  
52, M ossadak St.  
Dokki,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2023365906; 20105800138 
Fax:2027600574  

Activity: Activities 

Products:  
-Vegetables, root, tuberous and rhizome  
P=Garlic, P=Onions. 
-Green vegetables  
P=Artichokes, globe, P=Broccoli, 
P=Peppers, P=Tomatoes. 
-Fruit and berries  
P=Grapes, table, P=Grapes, seedless, 
P=Olives. 
-Citrus fruit  
P=Oranges. 
-Fruit, tropical and subtropical  
P=Dates,  

Sakkout Farm Hamdy Sayed El-Sakkout Products:  
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(Owner) Cross of Badr, Cairo/Alex Desert 
Rd., Kafr Dawoud, El-Khattatba 
M enoufeya,M enoufeya, M enoufeya , Egypt 
Phone:20123325621 Fax:20 (N/A)  

Activity: Export Belgium  

-E=Fruit and berries  
P=Apples, P=Grapes, table, P=Grapes, 
seedless, P=Peaches, P=Olives. 
-E=Citrus fruit  
P=Limes, P=Oranges, P=M andarins,  

Yousr Projects & Agricultural Development  
Abd El-M oneim Seoudi (Chairman)  
131, El-Tahrir St.  
Dokki,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2027490170; 2027498014; 
20122125011 Fax:2027490210  

Key figures: CAPITAL PAID:-10 000 000 
EGP CAPITAL ISSUED:-10 000 000 EGP 
CAPITAL AUTHORIZED:-100 000 000 
EGP TOTAL ASSETS:-100 000 000 EGP 

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Fruit, tropical and subtropical  
P=Dates. 
-Land clearance and reclamation contractors  
S=Desert land reclamation contractors,  

Additional information: OW NER:-Seoudi 
Group . 

Architect M agdy El-Ashkar Farm  
Eng. M agdy El-Ashkar (Owner)  
Abu Kharwah Region, Abu Super  
Ismailia,Ismailia, Ismailia , Egypt  
Phone:20123142740 Fax: (N/A)  

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Cereals  
P=Corn/maize, P=W heat. 
-Pulses and legumes  
P=Lentils. 
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Oils and fats, edible  
P=Oil, olive residue, P=Oil, olive, flavoured 
with truffles, P=Oil, olive, extra virgin,  

Assiut for Commercial Investment Realty & 
Tourism  
Dr. Ibrahim Abu El-Oyoun (Chairman)  
Cross Rd. of Omar Ibn El-Khattab & Sabet 
St.  
Assiut,Assiut, Assiut , Egypt  
Phone:20882335685; 20882333505 
Fax:20882331036  

Activity: Activities 

Products:  
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Land clearance and reclamation contractors  
S=Desert land reclamation contractors. 
-Building contractors  
S=General building contractors,  

Additional information: OW NER:-Ali Gamal 
El-Nazer Group . 

Atlas Land Reclamation & Agro Industry  
Louis M ikhail Guirguis (Chairman)  
El-Shamaa Bldg. 11, Orabi St., 2nd Floor, 
Tawfikeya  
Down Town,Cairo, Cairo , Egypt  
Phone:2025746141; 2025743841 
Fax:2025746223  

Key figures: CAPITAL ISSUED:-4 000 000 
EGP CAPITAL AUTHORIZED:-10 000 000 
EGP Bank(s)Banque du Caire-Ramses 

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-E=Green vegetables 
-E=Fruit and berries 
-Oils and fats, edible 
-E=Food processing and packaging services 
-Land clearance and reclamation contractors  

Additional information: OW NER:-LM G 
Group/Louis M ikhail Guirguis 
SHAREHOLDERS-Executives:-Louis 
M ikhail Guirguis [0% ] EG 
SHAREHOLDERS-Individuals:-Joseph 
Louis M ikhail Guirguis [0% ] EG 
SHAREHOLDERS-Individuals:-George 
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Louis M ikhail Girguis [0% ] EG 
SHAREHOLDERS-Individuals:-Sherif Louis 
M ikhail Guirguis [0% ] EG . 

Barcah Agriculture  
Helmy Saufraks (Chairman)  
Km. 56,57, Cairo/Alex Desert Rd.  
Cairo/Alex. Road,Cairo, Cairo , Egypt  
% & GeneralinformationHide  

Activity: Export Lebanon  

Products:  
-E=Fruit and berries  
P=Olives. 
-E=Fruit, tropical and subtropical  
P=Dates,  

Additional information: OW NER:-Hany 
Saufraks Group . 

Dr.Ahmed Nassar Corporation Ahmed Samir 
Nassar (Owner) El-Qubary Highway Rd. 
M oharram Bey,Alexandria, Alexandria , 
Egypt Phone:2033617665 Fax:2033622335  

Products:  
-E=Vegetables, root, tuberous and rhizome  
P=Garlic, P=Onions, P=Potatoes. 
-E=Pulses and legumes  
P=Beans, French, haricot. 
-I=Fruit and berries  
D=Olives. 
-E=Nuts, edible  
P=Peanuts/groundnuts. 
-Food processing and packaging services  
P=Vegetable processing and preserving 
services. 
-I=Food products NES (trade)  
D=Pasta products (trade),  

Hamed Fahmy Farm  
Hamed Fahmy (Owner)  
Km 64, Cairo/Alex. Rd.  
Cairo/Alex. Road,Cairo, Cairo , Egypt  
Phone:20122264712 Fax:20 (N/A)  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Grapes, table, P=Peaches, P=Olives,  

Activity: Activities 

Int'l Egyptian Group  
Eng. Atif Abd El-Aziz (Partner)  
Rashaah St., M ansoureya W aterW ay Rd., Far 
From Kokipark By 5 Km.  
Pyramids,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2027986303; 20103963884; 
20125040748 Fax:2027986303(Tel&Fax)  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Apple pears/Nashi pears/Asian pears, 
P=Apples, P=Apricots, P=Grapes, table, 
P=Grapes, seedless, P=Peaches, P=Olives. 
-Citrus fruit  
P=Oranges,  

Activity: Activities 

Kamal Nabih Farm  
Kamal M ohamed Nabih (Owner)  
Km. 35, Ahmed Orabi Association  
Ismailia/Cairo Road,Ismailia, Ismailia , Egypt 
Phone:20122737951 Fax:20 (N/A)  

Key figures: CAPITAL PAID:-32 000 EGP 

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Grapes, table, P=Grapes, seedless, 
P=Olives. 
-Fruit, tropical and subtropical  
P=M angoes. 
-Agricultural, horticultural and floricultural 
services  
P=Cultivation of fruit seeds and seedlings,  

Khatatba Land Reclamation & Agriculture  
Abd El-Hai El-Sheiny (Chairman)  
12, Abi Imam St., off M essaha Sq.  
Dokki,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2027495132; 2027487814 

Products:  
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Land clearance and reclamation contractors  
S=Land reclamation contractors, S=Land 
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Fax:2027495132  

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

development contractors, agricultural, 
horticultural, forestry,  

Additional information: OW NER:-Khatatba 
Group . 

M ariut Agricultural  
Eng. Abd El-Bary M ohamed Abd El-Bary 
(General Delegate)  
Km. 32, Alex./Cario Rd., Nasseriya; M ariut  
Amreya,Alexandria, Alexandria , Egypt  
Phone:2034480034; 2034480035 Fax: (N/A)  

Key figures: CAPITAL PAID:-28 112 000 
EGP TOTAL ASSETS:-182 050 000 EGP 
Bank(s)Suez Canal, Banque du Caire, NBE, 
Principal Bank for Dev. & Agri . 

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Green vegetables  
P=Broccoli, P=M arrows, P=Tomatoes. 
-Fruit and berries  
P=Apples, P=Peaches, P=Olives,  

Orfanelli Farm  
M agda Tania Haroun (Partner)  
1, New El-Salheya Rd.  
El-Salheya,Sharkeya, Sharkeya , Egypt  
% & GeneralinformationHide  

Activity: Activities 

Products:  
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Citrus fruit  
P=Lemons, P=Oranges. 
-Fruit, tropical and subtropical  
P=M angoes,  

Salimeya Land Reclamation Eng. Ezz El-Din 
Bahader (General M anager) Km. 90, 
Cairo/Alex. Desert Rd. Sadat 
City,M enoufeya, M enoufeya , Egypt 
Phone:20483600653 Fax: (N/A)  

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Peaches, P=Olives. 
-Citrus fruit  
P=M andarins. 
-Land clearance and reclamation contractors  
S=Land reclamation contractors, S=Desert 
land reclamation contractors,  

Ali Abu Sedira  
Ali Abd El-Rehim Abu Sedira (Owner)  
Km63, Cairo/Alexendria Desert Rd.  
Cairo/Alex. Road,Cairo, Cairo , Egypt  
Phone:20123583211 Fax:20 (N/A)  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Apples, P=Grapes, table, P=Olives,  

Activity: Activities 

Assaal  
Ahmed El-Assaal (Partner)  
5, Amin El-Kholy St., Ismailia Sq.  
Heliopolis,Cairo, Cairo , Egypt  
Phone:2024385772; 20123185138 
Fax:2024385772(Tel&Fax)  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Land clearance and reclamation contractors  
S=Land reclamation contractors,  

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Int'l for Agriculture Projects  
Ragab El-Qazaz (Partner)  
Tereat El-M ansouria, After Koki Park, El-
Rashah St., Kerdasah  
Pyramids,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2027987779; 20105858745; 
20101630767 Fax:2027994165  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Grapes, table, P=Grapes, seedless, 
P=Olives. 
-Citrus fruit  
P=Lemons, P=Oranges, P=M andarins. 
-Fruit, tropical and subtropical  
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Activity: Activities 
P=M angoes,  

Lebedy Farm  
M oustafa Abd El-Salam El-Lebedy (Owner) 
Berkas  
Embaba,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2028790293; 2028790355; 
20101665860 Fax:2028791956  

Activity: Activities 

Products:  
-Fruit and berries  
P=Apricots, P=Grapes, seedless, P=Grapes, 
winemaking, P=Peaches, P=Olives. 
-Citrus fruit  
P=Lemons, P=Oranges, P=M andarins, 
P=Bitter oranges. 
-Fruit, tropical and subtropical  
P=Avocados, P=Dates, P=M angoes. 
-Seedlings, agricultural, horticultural and 
floricultural  
P=Ornamental plant seedlings,  

M ohamed Ahmed Dabe  
Amr M ohamed Ahmed Dabe (Partner)  
Brkash in Front of Nekla Farm  
Beheira,Beheira, Beheira , Egypt  
% & GeneralinformationHide  

Activity: Activities 

Products:  
-Fruit and berries  
P=Grapes, table, P=Olives. 
-Fruit, tropical and subtropical  
P=M angoes,  

W orld Egyptian Int'l Agricultural 
Reclamation & Development  
Fayek El-Bourini (Chairman)  
Km.47, Cairo/Alex., Desert Rd.  
Cairo/Alex. Road,Cairo, Cairo , Egypt  
Phone:20102095824 Fax:20 (N/A)  

Key figures: CAPITAL PAID:-679 000 EGP 
CAPITAL ISSUED:-769 000 EGP CAPITAL 
AUTHORIZED:-6 790 000 EGP 

Activity: Related Activity Sector: Agri-
Business  

Products:  
-Fruit and berries  
P=Olives. 
-Land clearance and reclamation contractors  
S=Land reclamation contractors, S=Desert 
land reclamation contractors,  

Additional information: OW NER:-Faek El-
Bourini Group . 

 
 

List of companies selected from the Kompass directory by the keywords: -food products,  

Company  
Products:(D=distributor, I=Importer, P=Producer, 
A=Agent, E=Exporter, S = Service Provider)  

Cairo Poultry  
Dr. M amdouh Abd El-W ahab Sharaf El-Din 
(Chairman)  
32H, M ourad St.  
Giza,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2025714124; 2025723589 Fax:2025738548 

Key figures: CAPITAL PAID:-50 400 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-50 400 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-100 
000 000 EGP Bank(s)Egyptian American, CIB, NBE, Banque 
M isr, National Societe Generale 

Activity: Related Activity Sector: Agri-Business  

Products:  
-E=Poultry 
-E=Abattoir products 
-E=Poultry and birds, processed and preserved 
-E=Food products, frozen and deep frozen 
-E=Animal feed  

Additional information: PARENT COM PANY:-
Kharafi Group . 

Chipsy Int'l  
Tarek Kabil (Chairman)  
Tanash  

Products:  
-E=Food products, chilled 
-E=Biscuits, crackers, crisps and savoury snacks  
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Embaba,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2028910010; 2028910011; 2028910014; 
2028910016; 2028910018; 2028910043; 
2028910088 Fax:2028910900  

Key figures: CAPITAL PAID:-54 216 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-54 216 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-500 
000 000 EGP Bank(s)Egyptian American-M ohandessin, CIB-
M ohandessin, NBE-Abd El Khalek Sarwat 

Additional information: PARENT COM PANY:-
Pepsico Inc SHAREHOLDERS-Institutions:-
Pepsico Finance/Frito Lays Ltd. [99.63% ] LU 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Pepsico 
Investment Corp. [.16% ] EG SHAREHOLDERS-
Institutions:-Seven Up [.16% ] NL 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Pepsico Finance 
[.05% ] GB . 

Egyptian Advanced Food Industries  
Eng. M ohamed Farag Amer (Chairman)  
1st, Ind. Zone, Plot 3, Block 25 & 26  
Borg El-Arab,Alexandria, Alexandria , Egypt  
Phone:2034593210; 2034592041; 2034592043; 
2034592044; 2034592040; 2034593190; 
2034591495 Fax:2034593189; 
2034592044(Tel&Fax)  
W eb: file:///C:/icap/www.faragalla.com  

Key figures: CAPITAL PAID:-70 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-70 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-75 000 
000 EGP Bank(s)NBE, M IBANK, Arab African Int'l, National 
Societe Generale 

Products:  
-E=M ilk and milk products. Cream 
-E=Cheese 
-E=Soup and extracts 
-E=Food products, frozen and deep frozen 
-E=Vinegar, condiments and sauces 
-Food processing and packaging services 
-E=Lemonade, carbonated and soft drinks  

Additional information: OW NER:-Faragalla 
Group SHAREHOLDERS-Individuals:-M ohamed 
Farag Amer Family [100% ] EG . 

Egyptian Freezing & Beef Processing  
Eng. M ohamed Farag Amer (Chairman)  
1st, Ind. Zone, Plot 4, Block 25  
Borg El-Arab,Alexandria, Alexandria , Egypt  
Phone:2034592041; 2034593170; 2034593172; 
2034592043; 2034593210 Fax:2034592044; 
2034593189  
W eb: file:///C:/icap/www.faragalla.com  

Key figures: CAPITAL PAID:-150 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-150 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-500 
000 000 EGP Bank(s)NBE, M IBANK, Arab African Int'l, 
National Societe Generale, Barclays-Alexandria 

Products:  
-E=M eat and game, processed and preserved 
-E=Food products, frozen and deep frozen 
-Bread, cakes and pastry 
-Health and diet products  

Additional information: OW NER:-Faragalla 
Group SHAREHOLDERS-Executives:-
Eng/M ohamed Farag Amer [50% ] EG 
SHAREHOLDERS-Individuals:-Private Investors 
[50% ] EG . 

Nestle Egypt S.A.E  
Andrea Borche (Chairman)  
2nd, Ind. Zone  
6th of October,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2028331771; 2028331818; 2028331631; 
2028331632 Fax:2028331729  
W eb: file:///C:/icap/www.nestle.com  

Products:  

Key figures: CAPITAL PAID:-49 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-49 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-49 000 
000 EGP Bank(s)CIB, Amex-M ain Branch 

British Egyptian for General Development Dr. 
Abd El-W ahed Hassan Soliman (Chairman) km. 
36, Cairo/Alex Desert Rd. Alex./Cairo 
Road,Alexandria, Alexandria , Egypt 
Phone:2034770164; 2034770165; 2034770166; 
2034770222; 2034770167; 2034770168; 
2034770169; 2024770160; 2034770159 
Fax:2034770163; 2034770157 W eb: 
file:///C:/icap/www.galina.com  

Products:  
-E=Food products, frozen and deep frozen  
P=Vegetables, deep frozen, P=Fruit and berries, deep frozen,  

Additional information: OW NER:-Dr.Abd El-
W ahed Soliman Group SHAREHOLDERS-
Individuals:-Private Investors [100% ] . 

Key figures: CAPITAL PAID:-36 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-60 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-60 000 
000 EGP Bank(s)Alex M aritime-M ain Branch, Export Dev. 
Bank of Egypt -Selsela, Bank of Alexandria-Borg El Arab 

Halwani Bros  
Abd El-Rahman Abdou (Chairman)  
B3, Ind. Zone, Area 163/164  
10th of Ramadan,Sharkeya, Sharkeya , Egypt  
Phone:2015369520; 2015369525; 2015369530; 
2015369540; 2015369515 Fax:2015369510; 
2015369530(Tel&Fax)  

Products:  

Key figures: CAPITAL PAID:-21 529 400 EGP CAPITAL 
AUTHORIZED:-35 000 000 EGP Bank(s)CIB-10th of 
Ramadan, Egyptian Saudi Finance-Garden City 
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W eb: file:///C:/icap/www.halwani.com.eg  

Nasr Dehydration Agricultural Products  
Eng. Ali M oustafa M oussa (Chairman)  
Nagar M atroud Beside El-Nasig Factory  
Sohag,Sohag, Sohag , Egypt  
Phone:20932322388; 20932326592; 20452212058 
Fax:20932327822  

Key figures: CAPITAL PAID:-8 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-8 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-15 000 
000 EGP Bank(s)Bank of Alexandria-Kasr El Nile, Banque du 
Caire 

Products:  
-E=Food, dehydrated and freeze-dried  
P=Green vegetables, dehydrated,  

Additional information: OW NER:-
Tholathia/M agdi Yaacoub Nassif Group 
SHAREHOLDERS-Executives:-Ali M oustafa 
M oussa [5.3% ] eg SHAREHOLDERS-
Institutions:-National Insurance [2.2% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Employee 
Shareholders Association [10.1% ] EG 
SHAREHOLDERS-Individuals:-M agdy Yaacoub 
Nassif [55.07% ] EG SHAREHOLDERS-
Individuals:-Free Float [26.7% ] EG . 

Dehydro Foods S.A.E  
Amin Orabi El-Banna (Chairman)  
Ind. Zone, Biad El-Arab Plot 135 to 146  
Beni Suef,Beni Suef, Beni Suef , Egypt  
Phone:2082200002; 2082200003 Fax:2082200004 
W eb: file:///C:/icap/www.dehydrofoods.com  

Products:  
-E=Seeds, agricultural, horticultural and 
floricultural  
P=Seeds, green vegetable, P=Seeds, root and tuberous 
vegetable, P=Seeds, herb plant. 

-E=Fruit and vegetables, dried  
P=Onions, dried. 

-E=Food, dehydrated and freeze-dried  
P=Green vegetables, dehydrated, P=Herbs and spices, 
dehydrated, P=Herbs and spices, freeze-dried. 

-E=Aroma compounds, essential oils  
P=Essential oils NES,  

Egyptian American Int'l M eat Processing  
M oustafa Yaccout El-Naggar (Chairman)  
1st, Ind. Zone, Plot No.1, Block 27  
Borg El-Arab,Alexandria, Alexandria , Egypt  
Phone:2034593033; 2034593059 
Fax:2034593059(Tel&Fax)  

Key figures: CAPITAL PAID:-20 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-20 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-50 000 
000 EGP TOTAL ASSETS:-100 000 000 EGP 
Bank(s)M IBANK-Alexandria 

Products:  
-E=M eat and game, processed and preserved 
-E=Food products, frozen and deep frozen  

Additional information: OW NER:-M oustafa El-
Naggar Group SHAREHOLDERS-Executives:-
M oustafa El-Naggar [0% ] EG 
SHAREHOLDERS-Executives:-M ohamed El-
Naggar [0% ] EG SHAREHOLDERS-Institutions:-
Int'l for Agricultural Crops [0% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Egyptian for 
Cosmetics [0% ] EG . 

Int'l Agricultural Development  
M ahmoud El-Afifi (Chairman)  
3rd, Ind. A2 Zone; Plot No.C  
10th of Ramadan,Sharkeya, Sharkeya , Egypt  
Phone:2015411431; 2015411430; 2015411432; 
2015411433; 2015411434; 2015411438; 
20123105613 Fax:2015411470  
W eb: file:///C:/icap/www.farmfrites.com.eg  

Products:  

Key figures: CAPITAL PAID:-11 000 000 USD CAPITAL 
AUTHORIZED:-15 000 000 USD Bank(s)Export Dev. Bank 
of Egypt, CIB, Barclays 

Josse Dorra for Food Industries Josse Dorra 
(Chairman) 15A, Dr. Taha Hussein St., Floor No.7 
Zamalek,Cairo, Cairo , Egypt Phone:2027483402; 
2023363694; 2027621473 Fax:2027485204  

Key figures: CAPITAL PAID:-3 500 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-4 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-5 000 
000 EGP Bank(s)Bank of Alexandria-M ain Branch, M ohandes 
Bank, NBE 

Products:  
-E=Food products, frozen and deep frozen  
P=Vegetables, deep frozen. 

-E=Food processing and packaging services  
P=Food freezing services, P=Vegetable processing and 
preserving services,  

Additional information: SHAREHOLDERS-
Executives:-Josse Dorra [0% ] EG 
SHAREHOLDERS-Individuals:-Nicolas Dorra 
[0% ] FR . 

Lacto M isr for Baby M ilk & Food Production  
Dr. Ibrahim Ahmed Ezzat (Chairman)  

Products:  
-M ilk, condensed and dried 
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Ind. Zone A6, Plot No. 131  
10th of Ramadan,Sharkeya, Sharkeya , Egypt  
Phone:2015411777 Fax:2015411774  

Key figures: CAPITAL PAID:-90 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-90 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-350 
000 000 EGP Bank(s)Amex-Heliopolis, Export Dev. Bank of 
Egypt 

-E=Baby foods 
-E=Vitamins, hormones and organ extracts  

Additional information: PARENT COM PANY:-
Acdima Group . 

M isr Aswan Fishing & Fish Processing  
Ahmed Hassan Shawky (Chairman)  
Ferak El-Amn Bldg. 1, Abtal El-Tahrir, High Dam 
Lake, Corniche El-Nil  
Aswan,Aswan, Aswan , Egypt  
Phone:20972312313 Fax:20972312313(Tel&Fax) 

Key figures: CAPITAL PAID:-15 587 500 EGP CAPITAL 
ISSUED:-15 587 500 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-20 000 
000 EGP Bank(s)Bank of Alexandria-Heliopolis, Al W atany 
Bank of Egypt-Heliopolis, M isr Exterior-Heliopolis, Housing 
& Dev.-Heliopolis 

Products:  
-Fish, freshwater 
-Fish, processed 
-Fish, canned, bottled and otherwise packaged 
-Food products, frozen and deep frozen 
- M ore==>  

-Food processing and packaging services 
-W arehouses, cold storage  

Additional information: SHAREHOLDERS-
Institutions:-Bank of Alexandria[007168] 
[28.58% ] EG SHAREHOLDERS-Institutions:-
New Communities Authority [19.7% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Chark 
Insurance[002955] [13.34% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-M isr Import & 
Export[011001] [8.29% ] EG SHAREHOLDERS-
Institutions:-Arab Contractors-Osman Ahmed 
Osman & Co.0[19668] [6.68% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Egyptian Fish 
M arketing[010123] [4.34% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Arab Investment 
Bank [4.66% ] EG SHAREHOLDERS-
Institutions:-M isr Insurance[002953] [3.34% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Nasser Social 
Bank[007198] [2.02% ] EG SHAREHOLDERS-
Institutions:-Al-W atany Bank of Egypt[007161] 
[1.67% ] EG SHAREHOLDERS-Institutions:-
Aswan Governorate[015181] [1.67% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Fishers 
Cooperative Association [1.6% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Holding for 
Trade [1.33% ] EG SHAREHOLDERS-
Institutions:-Namery Japan [.3% ] eg 
SHAREHOLDERS-Individuals:-Hanem Hamouda 
[.81% ] EG SHAREHOLDERS-Individuals:-
M ohamed Abd El-Fattah M ohamed Successors 
[.01% ] EG SHAREHOLDERS-Individuals:-Gihan 
M ohamed Shawky El-Sayed [.83% ] EG 
SHAREHOLDERS-Individuals:-Shereen 
M ohamed Shawky El-Sayed [.83% ] EG . 

M ohandes National Food Products  
Eng. Ahmed Taher Abu El-Enein (Chairman)  
Ind. Zone  
Industrial Zone,Ismailia, Ismailia , Egypt  
Phone:20643482638 Fax:20643482638(Tel&Fax) 
W eb: file:///C:/icap/www.com byegypt.com  

Key figures: CAPITAL PAID:-50 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-50 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-50 000 
000 EGP TOTAL ASSETS:-16 000 000 EGP Bank(s)Suez 
Canal, M ohandes Bank, Bank of Alexandria 

Products:  
- M ore==>  

-E=Fruit and vegetables, processed 
-E=Fruit and vegetables, canned, bottled and 
otherwise packaged 
-E=Food, dehydrated and freeze-dried 
-E=Vinegar, condiments and sauces 
-E=Juices, fruit and vegetable 
-E=Lemonade, carbonated and soft drinks  

Additional information: OW NER:-Engineers 
Syndicate Pension Fund SHAREHOLDERS-
Institutions:-Engineers Syndicate Pension Fund 
[0% ] SHAREHOLDERS-Institutions:-M ohandes 
Bank [0% ] SHAREHOLDERS-Institutions:-Suez 
Canal Bank [0% ] SHAREHOLDERS-
Institutions:-Banque M isr [0% ] 
SHAREHOLDERS-Institutions:-Bank of 
Alexandria [3.78% ] EG SHAREHOLDERS-
Institutions:-Arab African Int'l Bank [0% ] 
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SHAREHOLDERS-Institutions:-National Bank 
for Development [0% ] . 

New Beni Suef for Vegetables Preserve 
Dehydrating & Processing Ibrahim M ohamed El-
Shinnawy (Chairman) 12, 13, Light Industries 
area, Shark El-Nile, New Beni Suef Beni 
Suef,Beni Suef, Beni Suef , Egypt 
Phone:20822240305; 20822240747 
Fax:20822240305(Tel&Fax) W eb: 
file:///C:/icap/www.shinnawy.com  

Key figures: CAPITAL PAID:-20 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-30 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-30 000 
000 EGP Bank(s)CIB 

Products:  
-Fruit and vegetables, processed-E=Fruit and 
vegetables, dried-E=Food, dehydrated and freeze-
dried-E=Food processing and packaging services  

Additional information: OW NER:-Shenawy 
Group SHAREHOLDERS-Executives:-Ibrahim 
El-Shinnawy [40% ] EG SHAREHOLDERS-
Executives:-M ohamed Ibrahim El-Shinnawy 
[15% ] EG SHAREHOLDERS-Executives:-
Ahmed Ibrahim El-Shinnawy [15% ] EG 
SHAREHOLDERS-Executives:-W alid El-
Shinnawy [15% ] EG SHAREHOLDERS-
Executives:-Amal El-Shinnawy [7.5% ] EG 
SHAREHOLDERS-Executives:-Basma M ohamed 
Amin [7.5% ] EG . 

Sharkeya Poultry  
Omar Abd El-Aziz Salem (Chairman)  
Abd El-M oneim Riyad St.  
Belbeis,Sharkeya, Sharkeya , Egypt  
Phone:20552850600; 20552853580; 
20101800812; 20552854232 Fax:20552847589  

Key figures: CAPITAL PAID:-5 190 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-5 190 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-20 000 
000 EGP Bank(s)M ohandes Bank, NBE 

Activity: Related Activity Sector: Agri-Business  

Products:  
-Poultry 
-Abattoir products 
-M eat and game, processed and preserved 
-Food products, frozen and deep frozen 
-Animal feed  

Additional information: SHAREHOLDERS-
Individuals:-Omar Abd El-Aziz Salem Family 
[50% ] EG SHAREHOLDERS-Individuals:-
Private Investors [50% ] EG . 

Sonac-Societe Nationale du Commerce  
Khaled Ahmed Abu Ismail (Chairman)  
Alex/Cairo Agri Rd.  
Damanhour,Beheira, Beheira , Egypt  
Phone:20453340733; 2023939400; 20453344765; 
20453340732 Fax:20453341777  
W eb: file:///C:/icap/www.sonac.net  

Key figures: CAPITAL PAID:-42 000 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-50 000 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-50 000 
000 EGP Bank(s)Egyptian Saudi Finance 

Products:  
-E=Food products, frozen and deep frozen 
-E=Rice, processed 
-Food processing and packaging services  

Additional information: SHAREHOLDERS-
Executives:-Khaled Ahmed Abu Ismail [33.34% ] 
EG SHAREHOLDERS-Executives:-M ohamed 
Ashraf M ahmoud Khalil [1% ] EG 
SHAREHOLDERS-Institutions:-M arsun Ltd. 
[40% ] CY SHAREHOLDERS-Individuals:-
Yasser Khaled Khalil Ahmed Abu Ismail [6.33% ] 
EG SHAREHOLDERS-Individuals:-Hanaa 
M ahmoud Khalil [6.67% ] EG SHAREHOLDERS-
Individuals:-Ashraf Khaled Ahmed Abu Ismail 
[6.33% ] EG SHAREHOLDERS-Individuals:-
Rania Khaled Ahmed Abu Ismail [6.33% ] EG . 

United Food Industries  
M agdy Abd El-Halim M aamoun (Chairman)  
km. 24, Cairo/Alex. Agricultural Rd.  
Cairo/Alex. Road,Kaliubeya, Kaliubeya , Egypt  
Phone:2022165139; 2022165245; 2022166912; 
2022166913 Fax:2022165154  
W eb: file:///C:/icap/www.maamoungrp.com  

Key figures: CAPITAL PAID:-2 500 000 EGP CAPITAL 
ISSUED:-2 500 000 EGP Bank(s)Bank of Alexandria-Adly, 
Egypt Gulf, NBE, National Societe Generale 

Products:  
-E=Food products, frozen and deep frozen  
P=Vegetables, deep frozen. 

-E=Food processing and packaging services  
P=Food freezing services, P=Vegetable processing and 
preserving services,  

Additional information: OW NER:-M aamoun Bros 
Group . 

Alex Snacks  
Essam M ahmoud Said El-W ardany (General 

Products:  
-E=Food products, chilled 
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M anager)  
3rd, Ind. Zone, Block 17, Plot No.2  
Borg El-Arab,Alexandria, Alexandria , Egypt  
Phone:2034593018; 2034593019; 20122278259 
Fax:2034593107  

-E=Biscuits, crackers, crisps and savoury snacks 
-E=Juices, fruit and vegetable  

Key figures: CAPITAL PAID:-250 000 EGP Bank(s)M isr 
Am erica Int'l 

Arabia Foodstuffs Production  
M oustafa Hassan Salama (Chairman)  
2nd, Ind. Zone, Plot No. 60  
6th of October,Giza, Giza , Egypt  
Phone:2028334880; 2028330909 Fax:2028340666 

Products:  
-Food products, chilled  
P=Hors d'oeuvres and dips, chilled. 

-Food processing and packaging services  
S=Edible oil processing and refining services,  

Bedaya For M eat Processing Ibrahim Khamis 
Ibrahim (Partner) 3rd, Ind. Zone, Plot 2; Block 21 
Borg El-Arab,Alexandria, Alexandria , Egypt 
Phone:2034592405; 2034863316; 2034592406 
Fax:2034593238  

Key figures: CAPITAL PAID:-3 000 000 EGP 

Products:  
-E=Fruit and berries-E=Abattoir products-E=M eat 
and game, processed and preserved-E=Food 
products, chilled 

British Egyptian General Development  
Dr. Abd El-W ahed Hassan Soliman (Chairman)  
36, Km. Nahad Rd., before Customs Gate  
Cairo/Alex. Road,Cairo, Cairo , Egypt  
Phone:2034770164; 2034770165; 2034770166; 
2034770167; 2034770168; 2034770169 
Fax:2034770163  
W eb: file:///C:/icap/www.galina-eg.com  
Key figures: CAPITAL PAID:-62 500 EGP CAPITAL 
ISSUED:-250 000 EGP CAPITAL AUTHORIZED:-1 250 000 
EGP Bank(s)Alex M aritime 

Activity: Related Activity Sector: Agri-Business  

Products:  
-E=M eat and game, processed and preserved 
-E=Poultry and birds, processed and preserved 
-E=Fruit and vegetables, processed 
-E=Food products, frozen and deep frozen  

Additional information: OW NER:-Dr.Abd El-
W ahed Soliman Group . 

Cold Alex for Food Processing  
El-Sayed Abu El-Dahab (Chairman)  
14, Free Zone  
Amreya,Alexandria, Alexandria , Egypt  
Phone:2034480641; 2034480642 
Fax:2034480642(Tel&Fax)  
W eb: file:///C:/icap/www.coldalex.com  

Key figures: CAPITAL PAID:-2 000 000 USD CAPITAL 
ISSUED:-2 000 000 USD CAPITAL AUTHORIZED:-5 000 
000 USD Bank(s)Banque M isr 

Products:  
-E=M eat and game, processed and preserved 
-E=Poultry and birds, processed and preserved 
-E=Fruit and vegetables, processed 
-E=Fish, processed 
-E=Food products, frozen and deep frozen 
-Food processing and packaging services 

Dony Pack for Industry Cooling  
M oustafa Abbass El-Shammaa (Chairman)  
Light Ind. Zone, infront Spinning & weaving 
Factory p 
Port Said,Port Said, Port Said , Egypt  
Phone:20663736683; 20663726609; 
20663726682; 20663726684 Fax:20663726685  
W eb: file:///C:/icap/www.elshamaa.com  

 

Products:  
-E=Fruit and vegetables, processed 
-E=Fruit and vegetables, canned, bottled and 
otherwise packaged 
-Food products, frozen and deep frozen 
-E=Food processing and packaging services 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στα Τίρανα 

Sky Tower Business Center, 10th fl. 
Tirana  -  Albania 

Tel. +3554 228980 – 221666 - 221181 
Fax  +3554 228979 

e-mail:   greov@ adn.net.al 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 

 
 
Παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά την αγορά ελαιολάδου και ελιάς στην 
Αλβανία: 
 
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εγχώρια παραγωγή της Αλβανίας τόσο στις 
περιφέρειες της χώρας όσο και για την επικράτεια της Αλβανίας στο σύνολό της. 
Συγκεκριμένα περιέχονται στοιχεία όσον αφορά την παραγωγή σε ελαιόλαδο και σε ελιές 
στις διάφορες παραγωγικές περιφέρειες της Αλβανίας καθώς και στο σύνολο της χώρας, 
αριθμός καλλιεργησίμων εκτάσεων (αγροκτήματα όπου καλλιεργούνται ελαιόδενδρα) καθώς 
και συνολικός αριθμός ελαιοδένδρων ανά περιφέρεια και συνολικά. 
 
Στοιχεία όσον αφορά τις τιμές λιανικής πώλησης (σε αλβανικά λέκ, ισοτιμία 1 Ευρώ=122 λεκ 
περίπου) ανά κιλό τόσο για το ελαιόλαδο όσο και για αλλά προϊόντα-παράγωγα του 
ελαιολάδου (ελιές, μαργαρίνες και φυτικά έλαια). 
 
Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας (εισαγωγές-εξαγωγές) ελαιολάδου και άλλων 
παραγώγων του καθώς και συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τις παραγωγικές δυνατότητες 
της Αλβανίας σε ελαιόλαδο, όπως αυτά μας παρεσχέθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Αλβανικού Υπουργείου Γεωργίας. 

 
Σε συγκεκριμένο πίνακα περιέχονται αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά την παραγωγή 
ελαιολάδου σε συγκεκριμένες ελαιοπαραγωγικές περιφέρειες της Αλβανίας και συγκεκριμένα 
στις περιφέρειες Μπερατίου, Ελμπασάν, Σκόδρας και Αυλώνος όπου συγκεντρώνεται ο 
συνολικός όγκος παραγωγής τόσο σε ελαιόλαδο όσο και σε ελιές στην επικράτεια της 
Αλβανίας. 
 
Παράλληλα παραθέτουμε και στοιχεία που αναδημοσιεύονται σε μερίδα του αλβανικού 
τύπου και αφορούν τις προοπτικές του αλβανικού ελαιολάδου στα πλαίσια του νέου θεσμικού 
πλαισίου όπως αυτό διαμορφώνεται μετά και την υπογραφή της Συμφωνίας Συνδέσεως και 
Σταθεροποιήσεως της Αλβανίας (SAA) με την Ευρωπαϊκή Ενωση και την εφαρμογή νέων 
κανόνων και διατάξεων που αφορούν την σταδιακή και πλήρη απελευθέρωση του εξωτερικού 
εμπορίου της Αλβανίας με τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις και απόψεις που περιέχονται στα σχετικά δημοσιεύματα το αλβανικό ελαιόλαδο 
θα μπορούσε να καταταχθεί ανάμεσα στα προϊόντα υψηλής ζήτησης από αγορές του 
εξωτερικού κυρίως για την καθαρότητά του και την υψηλή του ποιότητα. Παρόλα αυτά και 
όπως προκύπτει από τα αντληθέντα στατιστικά στοιχεία δεν καταγράφεται αξιοσημείωτη 
εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα αναγκαία όσο και απαραίτητη είναι η πλήρης 
εναρμόνισή του προς τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ενωση ώστε να 
καταστεί ανταγωνιστικό εξαγώγιμο προϊόν. Ποσοστό περίπου 90%  της παγκόσμιας 
παραγωγής ελαιολάδου προέρχεται κυρίως από τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου 
συμπεριλαμβανομένης και της Αλβανίας.  

 
Σύμφωνα με στοιχεία του Αλβανικού Οργανισμού για την Οργανική Γεωργία (Association 
for Organic Agriculture) σε όλη την επικράτεια της Αλβανίας λειτουργούν συνολικά περί τις 
150 μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιολάδου κυρίως σε 
ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο 
σύνολο των λειτουργούντων μονάδων ανέρχονται σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις και 
υπολογισμούς σε 10 εκατομμύρια $ ΗΠΑ περίπου (8 εκατόμμυρια ευρώ περίπου) ενώ η 
συνολική παραγόμενη ποσότητα ελαιολάδου ανέρχεται σε 5.000 τόνους εκ των οποίων οι 
3.000 προωθούνται προς εξαγωγές σε αγορές άλλων χωρών, γεγονός το οποίο όμως δεν 
καταγράφεται και δεν επιβεβαιώνεται από τις επίσημες στατιστικές. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η έκδοση και ύπαρξη πιστοποιητικού εναρμόνισης και συμβατότητας του τελικού 
παραγομένου προϊόντος προς τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης ώστε να είναι 
δυνατή η εξαγωγή αλβανικού επώνυμου ελαιολάδου σε αγορές χωρών της Δυτικής Ευρώπης 
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και κυρίως των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η πιστοποίηση του αλβανικού 
ελαιολάδου είναι αναγκαία και απαραίτητη ώστε να καταστεί το αλβανικό ελαιόλαδο 
ανταγωνίσιμο προς το παραγόμενο ελαιόλαδο από άλλες μεσογειακές κυρίως χώρες. 
 
Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης και Υποστήριξης των Αλβανικών Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (Albania Small Business Credit and Assistance Project – SBCA) σε 
συνεργασία με την Αμερικανική Υπηρεσία Αναπτυξιακής Συνεργασίας (USAID) προωθεί 
την ενίσχυση και στήριξη μικρομεσαίων ελαιοπαραγωγικών επιχειρήσεων κυρίως μέσω 
εφαρμογής και χρήσης νέων τεχνολογιών, εισαγωγής νέων στρατηγικών μάρκετινγκ, 
διαφήμισης και βελτίωσης των συστημάτων διαχείρισης της παραγωγής. Ειδικά 
προγράμματα επίσης εφαρμόζονται όσον αφορά θέματα τυποποίησης και συσκευασίας του 
ελαιολάδου ως τελικού καταναλωτικού προϊόντος. 
 
 

Berat Durres Elbasan Fier Gjirok
aster 

Lezhe  Shkoder Tirane  Vlore  Αλβανία 

Αρ.Αγροκτημάτων     13475 6459 10386 25036 2231 6071 1146 13765 20468 99038 
Αρ. Δένδρων/000   735 197 535 948 70 39 109 415 1044 4092 
Δένδρα σε 
παραγωγή/000      

590 146 450 756 46 26 84 374 954 3429 

Παραγωγή ελιές        
Σε τόνους          

17954 4507 5046 11559 541 568 584 5238 1672 58668 

Παραγωγικότητα 
κιλό/δένδρο   

30.4 30.8 11.2 15.3 11.7 19.7 7 14 12.8 17 

Παραγωγή λαδιού Σε 
τόνους 

11707 5227 6477 24300 354 15 29 5177 21101 74387 

Επεξεργασμένες ελιές 
σε τόνους  

1179 358 343 2081 73 2 6 151 951 5143 

 
 
Μέσος όρος τιμής πώλησης  
Λιανικής Λέκ/κιλο  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ελιές για αλάτισμα   166,8 184,6 180,8 226,9 191  
Μαργαρίνη 356,3 342,6 331,3 337,3 346  
Φυτικά έλαια  141,1 128,6 154,5 155,9 152  
Ελαιόλαδο  363,7 351,7 361 382,7 399  
Αλατισμένες ελιές 170,3 175 173,1 207,7 205  
ΕΞΑΓΩΓΗ/000ΛΕΚ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελαιόλαδο  
Ποσότητα σε τόνους  
Αξία σε 000/λέκ  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4 
5494 

 
16 
 

Φυτικά έλαια  
Ποσότητα σε τόνους  
Αξία σε 000/λέκ 

    
120 
16703 

 
293 
32189 

 

Μαργαρίνη  
Ποσότητα σε τόνους  
Αξία σε 000/λέκ 

    
 

 
25 
42 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ /000ΛΕΚ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελαιόλαδο 
Ποσότητα σε τόνους 
Αξία σε Λέκ  

 
- 

 
- 

 
- 

 
761 
218906 

 
82 
279760 

 
213 

Φυτικά έλαια  
Ποσότητα σε τόνους  
Αξία σε 000/λέκ 

    
37279 
2926543 

 
33865 
2685774 

 

Μαργαρίνη  
Ποσότητα σε τόνους  
Αξία σε 000/λέκ 

    
2233 
283667 

 
2729 
306707 
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Αριθμός Δένδρων 000 
Δένδρα σε παραγωγή    σε 000 
Παραγωγικότητα Κιλό/δένδρο  
Παραγωγή  σε 000τόνους  
(ελιές) 

3611 
3256 
11,1 
36,2 

3667 
3246 
12,2 
39,6 

3809 
3290 
8,3 
27,3 

3940 
3359 
8,3 
27,9 

4092 
3429 
30,2 
58,7 

4264 
3488 
 
 

Αρ.μονάδων παραγωγής λαδιού  67 105 117 106 110  
 
Παραγωγή 2004  4000 τόνους  ελαιόλαδο  
Παραγωγή 2005  3454 τόνους ελαιόλαδο  
 
Extra virgin   10%  
Virgin     30%  
Kοινό virgin    35%  
Lam pante    25%  
 
Εξαγωγές 2004     4 τόνους ελαιόλαδο  
Εξαγωγές 2005  16 τόνους  
Εισαγωγές 2004  82 τόνους  
Εισαγωγές 2005  213 τόνους  
 
Στην Αλβανία λειτουργούν σήμερα 126 μονάδες παραγωγής ελαιόλαδου  με  γενική 
παραγωγικότητα 88 τόνους την ώρα  
Στα τελευταία 10 χρόνια έχουν επενδυθεί 11εκατ δολάρια κυρίως για την 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής . 
 
* Στοιχεία από το Αλβανικό Υπουργείο Γεωργίας  
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ΑΛΒΑΝΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 

 
ELKA 
κ.  Lefter  KALO, Πρόεδρος 
Vrisera, GJIROKASTER, ALBANIA 
Τηλ.Fax : 00355 846 7301 
0030 944627406, 0944627306  
Fax : 0030 1 5200043 
 
HARRI LENA 
κ. Harri LENA, Πρόεδρος 
GJIROKASTER – ALBANIA 
Τηλ.Fax : 00355 846 3612, 6621 
E-mail : harrilena@ albonline.net 
www.harrilena.com  
 
 

 

M arketing  & Distribution  
Αντιπρόσωπος Procter & Gamble 
Rr. Ded Gjon Luli, p. 3/1, TIRANA, ALBANIA 
Τηλ. : 00355 4 243 994, Fax : 250052 
E-mail : mardis@ albmail.com 
 
ALM AKO ALBANIA 
Rr. Abdyl Frasheri, Tirana, ALBANIA 
Τηλ. : 00355 236335 
Fax : 00355 4 234433 
Almakotirana@ albmail.com  
 
ALFA COM PANY 

κ. Βασίλης Γκιόνης, Πρόεδρος   
Durres, ALBANIA 
Τηλ. : 00355 692074339 
00355 692074337 
  

Πληροφορίες από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
BERAT (M ΠΕΡΑΤΙ) 

- 8  μονάδες παραγωγής ελαιολάδου  
- δυνατότητα επεξεργασίας 400 κιλά -1000κιλά/ώρα  

     -     δυνατότητα παραγωγής 800 000 λίτρα ανά έτος   
- έλλειψη εξαγωγικής δραστηριότητας 
- προσανατολισμός εγχώριας αγοράς σε αλβανικό ελαιόλαδο 

ΕLBASAN (ΕΛΜΠΑΣΑΝ) 
- 2 μονάδες παραγωγής 

Πρώτη μονάδα παραγωγής  
- δυνατότητα παραγωγής 18 τόνων  
-    δυνατότητα παραγωγής 3 τόνων ανά 24ώρο  

Δεύτερη μονάδα παραγωγής  
      -  παραγωγή 60-70 τόνους  

-  δυνατότητα παραγωγής 10 τόνων ανά 24ώρο 
-  έλλειψη εξαγωγικής δραστηριότητας 
-  προσανατολισμός εγχώριας αγοράς σε αλβανικό ελαιόλαδο  

SHKODRA (ΣΚΟΔΡΑ) 
- 1 μονάδα παραγωγής  
- δυνατότητα παραγωγής 400 κιλά /ώρα  
- έλλειψη εξαγωγικής δραστηριότητας 
- προσανατολισμός εγχώριας αγοράς σε αλβανικό ελαιόλαδο 
- ένα μέρος της παραγωγής γίνεται με παραδοσιακούς τρόπους  

VLORE (ΑΥΛΩΝΑ) 
- 3  μονάδες παραγωγής  
- δυνατότητα παραγωγής 700 κιλά/ώρα  
- παραγωγή  300τόνους για το 2005 
- τιμή πώλησης 400-550 Λέκ το κιλό  
- έλλειψη εξαγωγικής δραστηριότητος, επικέντρωση σε διανομή και σε άλλες περιοχές 

στην Αλβανία.  
- στην αγορά της περιοχής έχει προτεραιότητα ζήτησης το αλβανικό ελαιόλαδο   

 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βιέννη 

Bayerngasse 3/13 
1030 W ien  -  Austria 

Tel. +431 7132342 - 7154168 
Fax +431 7130700 

e-mail  oey.vienna@ chello.at 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 
 
 

Η αγορά ελαιολάδου της Αυστρίας αποτελεί μία μικρή, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά δυναμικά 
αναπτυσσόμενη αγορά. Κατά την παρελθούσα πενταετία, οι εισαγόμενες ποσότητες ελαιολάδου 
παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 38,54%  και η αξία αυτών αυξήθηκε κατά 40,13% .  
 
Επίσης, η κατανάλωση ελαιολάδου παρουσίασε, κατά την ίδια περίοδο, αύξηση κατά 27,69% , έναντι  
αύξησης της συνολικής κατανάλωσης φυτικών ελαίων κατά 2,54% . Το μερίδιο κατανάλωσης 
ελαιολάδου, στο σύνολο της κατανάλωσης φυτικών ελαίων παρουσίασε ικανοποιητική αύξηση, 
ανερχόμενο, το 2005 σε 6,6%  έναντι 4,9%  του 2000. Η κατά κεφαλή κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,2 
κιλά (από 0,6 κιλά το 2000 σε 0,8 κιλά το 2005). (Διάγραμα 1). 
 
 

 
 

 
 Η εξέλιξη των εισαγωγών ελαιολάδου από το 2000 έως το 2005 είναι θετική. Η Ιταλία 

αποτελεί τον πρώτο προμηθευτή της Αυστριακής αγοράς σε ελαιόλαδο, κατέχοντας, κατά μέσο όρο, 
ποσοστό 50% , σε ποσότητα και αξία, ακολουθούμενη από τη, μη παραγωγό, Γερμανία, με μέσο 
ποσοστό 25% . Την Τρίτη θέση κατέχει η Ελλάδα, με μέσο ποσοστό συμμετοχής 12% . 

 
 

Εξέλιξη κατα κεφαλήν κατανάλωσης ελαιολάδου
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Συμμετοχή (% ) στο σύνολο των εισαγωγών ελαιολάδου Αυστρίας
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Αναλυτικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι, η ελληνική συμμετοχή, παρά κάποιες μικρές 
διακυμάνσεις, αυξάνεται σταθερά, ακολουθώντας την τάση που καταγράφει το σύνολο των εισαγωγών. 
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, την ίδια περίοδο και ειδικότερα μετά το 2002, το μερίδιο 
της Ιταλίας παρουσιάζει μείωση, ακολουθώντας τάση αντίστροφη αυτής του συνόλου των εισαγωγών. 
Βεβαίως, παραμένει άξιο υπογράμμισης το γεγονός ότι το ¼ περίπου των αυστριακών εισαγωγών 
προέρχεται από τη Γερμανία. 

 
 

Εισαγόμενες ποσότητες ελαιολάδου (σε τόννους)
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Οι ελληνικές εξαγωγές, το 2005, παρουσίασαν αύξηση κατά 58,45%  σε ποσότητα (ανερχόμενες 

σε 1.183,7 τόννους) και 68,81%  σε αξία (4,57 εκ ευρώ) έναντι 491,8 τόννων και 1,43 εκ. ευρώ το 2000. 
(Πίνακας 1).
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ΠΙΝΑΚΑΣ   1 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

Σύνολο 
εισαγωγών 4.535,60 13.751,02 4.768,90 14.425,26 4.123,00 13.091,14 4.646,60 13.969,87 7.277,90 21.341,74 7.380,10 22.968,71 

Σύνολο χωρών  
Ε.Ε. 4.529,90 13.729,64 4.768,70 14.424,26 4.122,60 13.085,12 4.639,90 13.950,26 7.258,09 21.254,21 7.359,10 22.858,47 

Γερμανία 1.311,50 3.465,77 764,00 2.915,73 501,90 1.715,73 1.012,60 2.888,13 1.500,10 3.914,24 2.152,30 4.392,77 

Ιταλία 2.375,40 8.053,60 3.102,80 9.027,07 2.924,70 9.348,51 2.748,56 8.206,36 4.215,90 12.267,06 3.527,60 12.422,87 

ΕΛΛΑΔΑ 491,80 1.426,42 553,80 1.763,00 276,50 1.126,63 451,40 1.660,52 883,00 3.267,86 1.183,70 4.573,69 

Ισπανία 333,00 752,75 335,40 685,00 416,70 872,63 405,10 1.111,81 607,80 1.606,26 436,30 1.254,33 

Λοιπές χώρες 5,70 21,38 0,20 1,00 0,40 6,02 6,70 19,61 19,81 87,53 21,00 110,24 

Συμμετοχή στις Αυστριακές εισαγωγές  (% ) 

ΕΛΛΑΔΑ 10,84 10,37 11,61 12,22 6,71 8,61 9,71 11,89 12,13 15,31 16,04 19,91 

Ιταλία 52,37 58,57 65,06 62,58 70,94 71,41 59,15 58,74 57,93 57,48 47,80 54,09 

Γερμανία 28,92 25,20 16,02 20,21 12,17 13,11 21,79 20,67 20,61 18,34 29,16 19,13 

Ισπανία 7,34 0,16 0,00 0,01 0,01 0,05 0,14 0,14 0,27 0,41 0,29 0,48 

ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία Αυστρίας 
* Τα στοιχεία είναι προσωρινά 
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Τα αναλυτικά στοιχεία των αυστριακών εισαγωγών ελαιολάδου, ανά δασμολογική κλάση, εμφαίνονται 
στους Πίνακες 2 έως 5, που επισυνάπτονται.  

 
Το ελαιόλαδο διακινείται  στην αυστριακή αγορά, κυρίως σε γυάλινες φιάλες των 0,5L και των 0,75L. Σε 
μικρότερο ποσοστό υπάρχουν φιάλες του 1 λίτρου. Σε μεγαλύτερες συσκευασίες διακινείται μόνο στη 
χονδρική και για τις ανάγκες των επιχειρήσεων εστίασης. Οι τιμές λιανικής κυμαίνονται κατά μέσο  όρο 
από 2,5 έως 8,5 ευρώ η φιάλη ανάλογα με το μέγεθος αυτής και την προέλευση. Επισυνάπτονται πίνακες 
που περιλαμβάνουν τις εταιρείες, τις συσκευασίες και τις τιμές στο ράφι των αλυσίδων λιανικής πώλησης, 
κατά την περίοδο των δύο προηγουμένων μηνών. (Πίνακες 6 και 7). Η αναγραφή στη συσκευασία των 
διατροφικών συστατικών του προϊόντος, η εμφανής και ευδιάκριτη ονομασία προέλευσης και η 
καλαίσθητη ή/και διαφοροποιούμενη από τα συνήθη, ετικέτα αποτελούν στοιχεία που ευνοούν την 
διακίνηση του προϊόντος  στην αυστριακή αγορά. 
 
Τα βασικά κανάλια διανομής του ελαιολάδου είναι οι μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών, οι οποίες 
πραγματοποιούν σε μεγάλο βαθμό απευθείας εισαγωγές και ορισμένες εξ αυτών πωλούν και ελαιόλαδο 
«ιδιωτικής ετικέτας», συσκευαζόμενο στην Ελλάδα. Τα μικρά καταστήματα διακινούν επίσης μικρές 
ποσότητες ελαιολάδου τις οποίες προμηθεύονται από τους εδώ εισαγωγείς. (Επισυνάπτονται κατάλογοι 
των βασικών αλυσίδων υπεραγορών και των εισαγωγικών επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων). 
Πρόσφατες δημοσιεύσεις καταγράφουν σημαντική στροφή των αυστριακών καταναλωτών σε διατροφικά 
προϊόντα που προσεγγίζουν την μεσογειακή/ελληνική διατροφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής 
Υπηρεσίας, η οικιακή κατανάλωση ελαιολάδου παρουσιάζει σταθερά αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, 
με σημαντικό μερίδιο να κατευθύνεται στα βιολογικά προϊόντα.  

 
Η πλειονότητα των συσκευασιών ελαιολάδου ελληνικής προέλευσης που διακινούνται στην αυστριακή 
αγορά διακρίνεται για την υψηλή ποιότητά της. Επίσης, η εικόνα του ελληνικού ελαιολάδου  ως προς την 
ποιότητά του είναι απολύτως θετική και ως εκ τούτου υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του ελληνικού 
μεριδίου στην αγορά.  
 
Στα πλαίσια αυτά, η διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης, οι οποίες μέσω της οργάνωσης γευσιγνωσιών 
και ταυτόχρονης προβολής της θρεπτικής αξίας του ελαιολάδου σε συνδυασμό με την ελληνική κουζίνα, 
θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη τοποθέτηση του προϊόντος στην εδώ αγορά. Τέτοιες εκδηλώσεις 
θα μπορούσαν να οργανωθούν από το Γραφείο ΟΕΥ, σε συνεργασία με κεντρικούς ελληνικούς φορείς 
(ιδιωτικούς ή δημόσιους) οι οποίοι εμπλέκονται στην προώθηση του ελαιολάδου αλλά και με ομάδες 
παραγωγών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια επιδεικνύουν έντονη εξωστρέφεια και σημαντική 
προσαρμοστικότητα και ευελιξία.  
 
Εξ άλλου θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η αυστριακή αγορά είναι μικρή για τα  ευρωπαϊκά δεδομένα, 
παρά ταύτα αποτελεί μια απαιτητική μεν αλλά υψηλού εισοδήματος αγορά, στην οποία τα ελληνικά 
προϊόντα, εν γένει και ειδικότερα το ελαιόλαδο και οι ελιές χαίρουν της εκτιμήσεως του μέσου 
καταναλωτή.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2   
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ: 1509 10 90 Ελαιόλαδο, παρθένο, ακατέργαστο 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

Συνολο 
εισαγωγών 2.587,20 8.122,43 3.320,20 10.083,00 2.994,90 9.825,52 3.113,20 9.664,81 5.054,30 15.941,83 5.118,80 17.809,78 

Σύνολο χωρών  
Ε.Ε. 2.582,40 8.103,38 3.320,10 10.083,00 2.994,60 9.824,10 3.106,50 9.645,20 5.036,20 15.858,63 5.098,50 17.703,99 

Γερμανία 60,80 240,11 85,70 352,00 57,60 201,67 59,80 214,78 227,60 980,54 493,00 1.574,64 

Ιταλία 1.800,30 5.958,95 2.432,40 7.450,00 2.406,50 8.002,15 2.261,80 6.900,21 3.429,40 10.359,00 3.080,40 10.567,25 

ΕΛΛΑΔΑ 475,70 1.385,43 544,00 1.714,00 272,30 1.103,14 449,70 1.646,35 881,20 3.255,90 1.173,70 4.551,51 

Ισπανία 244,60 508,71 249,90 536,00 256,30 499,70 314,30 808,10 449,30 1.083,95 295,40 822,48 

Λοιπές χώρες 4,80 19,05 0,10 0,00 0,30 1,42 6,70 19,61 18,10 83,20 20,30 105,79 

Συμμετοχή στις αυστριακές εισαγωγές (% ) 

ΕΛΛΑΔΑ 18,38 17,06 16,38 17,00 9,09 11,23 14,44 17,03 17,43 20,42 22,93 25,56 

Ιταλία 69,58 73,36 73,26 73,89 80,35 81,44 72,65 71,40 67,85 64,98 60,18 59,33 

Ισπανία 9,45 6,26 7,53 5,32 8,56 5,08 10,10 8,36 8,89 6,80 5,77 4,62 

Γερμανία 0,19 0,24 0,00 0,00 0,01 0,01 0,22 0,20 0,36 0,52 0,40 0,60 

ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία Αυστρίας 
*Τα στοιχεία είναι προσωρινά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3   
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ: 1509 90 00 Ελαιόλαδο, παρθένο, κατεργασμένο και ραφιναρισμένο 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ      
(σε χιλ
ΕΥΡΩ) 

Συνολο 
εισαγωγών 1.828,40 5.478,01 1.405,80 4.331,00 1.072,80 3.064,00 1.515,30 4.249,36 2.192,70 5.281,44 2.238,00 5.013,06 

Σύνολο χωρών  
Ε.Ε. 1.827,70 5.476,26 1.405,70 4.330,00 1.072,70 3.059,40 1.515,30 4.249,36 2.191,00 5.278,05 2.237,40 5.008,74 

Γερμανία 1.167,70 3.166,43 653,00 2.559,00 415,50 1.427,79 939,00 2.650,95 1.261,70 2.884,04 1.650,50 2.735,96 

Ιταλία 555,40 2.037,24 657,30 1.573,00 495,40 1.249,19 484,10 1.282,25 767,00 1.844,74 434,00 1.800,16 

ΕΛΛΑΔΑ 16,10 40,99 9,80 49,00 3,60 17,94 0,70 5,19 1,50 8,91 10,00 22,18 

Ισπανία 88,40 244,04 85,50 149,00 157,20 360,30 90,80 303,71 158,50 522,31 140,90 431,85 

Λοιπές χώρες 0,70 1,75 0,10 1,00 0,10 4,60 0,00 0,00 1,70 3,39 0,60 4,32 

Συμμετοχή στις αυστριακές εισαγωγές (% )     

ΕΛΛΑΔΑ 0,88 0,75 0,70 1,13 0,33 0,58 0,05 0,12 0,07 0,17 0,45 0,44 

Ιταλία 30,37 37,19 40,76 36,32 46,18 40,77 31,95 30,18 34,98 34,93 19,39 35,91 

Ισπανία 9,45 6,26 7,53 5,32 14,65 11,76 5,99 7,15 7,23 9,89 6,30 8,61 

Γερμανία 63,86 57,80 46,45 59,09 38,73 46,60 61,97 62,38 57,54 54,61 73,75 54,58 

ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία Αυστρίας 
*Τα στοιχεία είναι προσωρινά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   4 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ: 1510 00 10 Ελαιόλαδο, παρθένο, κατεργασμένο και ραφιναρισμένο 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ       
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ         
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ       
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ      
(σε χιλ
ΕΥΡΩ) 

Συνολο 
εισαγωγών 86,90 72,89 26,90 5,45 20,70 85,80 4,00 15,60 3,70 7,48 3,00 7,96 

Σύνολο χωρών  
Ε.Ε. 86,70 72,31 26,90 5,45 20,70 85,80 4,00 15,60 3,70 7,48 2,90 7,83 

Γερμανία 83,00 59,23 25,30 4,73 18,50 70,70 2,30 2,90 2,90 1,97 2,70 6,16 

Ιταλία 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 9,55 0,06 3,30 0,40 2,46 0,10 1,28 

ΕΛΛΑΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 5,55 1,00 8,98 0,30 3,05 0,00 0,00 

Λοιπές χώρες 0,20 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13 

Συμμετοχή 
Ελλάδος στις 
αυστριακές 
εισαγωγές (% ) 

- - - - 2,90 6,47 25,00 57,56 8,11 40,79 0,00 0,00 

Συμμετοχή 
Ιταλίας στις 
αυστριακές 
εισαγωγές (% ) 

- - - - 7,73 6,47 1,50 57,56 10,81 32,90 3,33 16,08 

Συμμετοχή 
Γερμανίας στις 
αυστριακές 
εισαγωγές (% ) 

95,51 81,26 94,05 86,79 89,37 82,40 57,50 18,59 78,38 26,34 90,00 77,39 

ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία Αυστρίας 
*Τα στοιχεία είναι προσωρινά 
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ΠΙΝΑΚΑΣ   5 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ: 1510 00 90 Ελαιόλαδο, παρθένο, κατεργασμένο και ραφιναρισμένο 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005* 

ΧΩΡΕΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ       
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ (σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ       
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 
(σε 
τόννους) 

ΑΞΙΑ        
(σε χιλ. 
ΕΥΡΩ) 

Συνολο 
εισαγωγών 33,10 77,69 16,00 5,81 34,60 115,82 14,10 40,10 27,20 110,99 20,30 137,91 

Σύνολο χωρών  
Ε.Ε. 33,10 77,69 16,00 5,81 34,60 115,82 14,10 40,10 27,19 110,05 20,30 137,91 

Γερμανία 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 15,57 11,50 19,50 7,90 47,69 6,10 76,01 

Ιταλία 19,70 57,41 13,10 4,07 21,20 87,62 2,60 20,60 19,10 60,86 13,10 54,18 

Ισπανία 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές χώρες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,94 0,00 0,00 

Συμμετοχή 
Ιταλίας στις 
αυστριακές 
εισαγωγές (% ) 

59,52 73,90 81,88 70,05 61,27 75,65 18,44 51,37 70,22 54,83 64,53 39,29 

Συμμετοχή 
Γερμανίας στις 
αυστριακές 
εισαγωγές (% ) 

- - - - 29,77 13,44 81,56 48,63 29,04 42,97 30,05 55,12 

Συμμετοχή 
Ισπανίας στις 
αυστριακές 
εισαγωγές (% ) 

- - - - 9,25 10,90 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία Αυστρίας 
*Τα στοιχεία είναι προσωρινά 
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Πίνακας 6 
Ελαιόλαδο ελληνικής προελεύσεως 

Παραγωγός Εμπορική ονομασία Προέλευση 
προϊόντος Συσκευασία Τιμή  

(σε ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή προϊόντος 
(αναγραφόμενη στη 
συσκευασία) 

Παρατηρήσεις 

Αγροτικός 
Συνεταιρισμός 
Ελαιοπαραγωγών  
Ανδρούσας 

SOTIRIS 
www.sotiris.cc 
 

Ελλάς Γυάλινη φιάλη  
0,75 l 

7,59 - 8,79 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο Καλαμάτας 

Αναγράφεται: Παράγεται 
και συσκευάζεται για την 
Hersteller Gmbh από τον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Ελαιοπαραγωγών  
Ανδρούσας 

AGROVIM  S.A. 
Καλαμάτα ILIADA Ελλάς Γυάλινη φιάλη  

0,5 l 
3,99 – 4,49 

Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο Καλαμάτας  

ΒLÄUEL 
www.mani.at 
 

M ANI Ελλάς 

Γυάλινη φιάλη  
0,5 l 
------------- 
Γυάλινη φιάλη 
1 l 

5,39 – 6,39 
------- 
9,98 

Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο Μάνης  

ΕΛΑΪΣ ALTIS Ελλάς Γυάλινη φιάλη 
 0,75 l 

4,99 – 5,69 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

KRETA FOOD LTD  
ΧΑΝΙΑ Kreta Gold Ελλάς Γυάλινη φιάλη  

0,5 l 
3,49 – 3,99 

Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο Κρήτης  

Μονή Τοπλού – 
Κρήτη 

Engelberts 
Νaturproducte 
www.ep-
naturprodukte.com 
4305332/75654 

Ελλάς Γυάλινη φιάλη 0,5 l 6,49 – 6,99 
Οικολογικό ελαιόλαδο 
Μονής Τοπλού - Κρήτης  

GRECO ELLAS 
Κρήτη GRECO Ελλάς Γυάλινη φιάλη 0,5 l 5,07 – 5,89 

Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο Κρήτης  

AGROVIM  S.A. JA! Ελλάς Γυάλινη φιάλη 0,75 l 7,49 
Έξτρα φυσικό ελαιόλαδο 
περιοχής Καλαμάτας 

Συσκευάζεται για την Ja! 
Naturlich από την 
AGROVIM  SA 
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Πίνακας 6 
Ελαιόλαδο ελληνικής προελεύσεως 

Παραγωγός Εμπορική ονομασία Προέλευση 
προϊόντος Συσκευασία Τιμή  

(σε ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή προϊόντος 
(αναγραφόμενη στη 
συσκευασία) 

Παρατηρήσεις 

Καλαμάτα. 

GAIA KRETA Ελλάς Γυάλινη φιάλη 0,75 l 6,49 – 7,49 
Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο  
Καλαμάτας  

GAIA KRETA Ελλάς Γυάλινη φιάλη 0,75 l 6,49 – 7,49 
Έξτρα  παρθένο ελαιόλαδο  
Σητείας  

GAIA KRETA Ελλάς Γυάλινη φιάλη 0,75 l 7,49 – 8,49 
 

Βιολογικό  ελαιόλαδο 
Κρήτης  
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Πίνακας 7 
Ελαιόλαδο αλλοδαπής προελεύσεως 

Παραγωγός Εμπορική 
ονομασία 

Προέλευση 
προϊόντος Συσκευασία Τιμή  

(σε ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή προϊόντος 
(αναγραφόμενη στη 
συσκευασία) 

Παρατηρήσεις 

Δεν αναγράφεται DESPAR Ιταλία Γυάλινη φιάλη 1 l 4,79μ – 5,49 Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

CARAPELLI Firenze CARAPELLI Ιταλία 
Γυάλινη φιάλη 0,25 l 
------------ 
Γυάλινη φιάλη 0,75 l 

1,95 - 2,10 
------- 
5,49 – 5,99 

Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

TOSCANINO S.A TOSCANINO Ιταλία Γυάλινη φιάλη 0,75 l 3,59 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

ΤRAM POLINI 
UM BRIA 

Antico Frantoio 
TRAM POLINI 

Ιταλία Γυάλινη φιάλη 0,50 l 7,49 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

CARBONEL DE 
CORDOBA S.A 

CARBONEL DE 
CORDOBA 

Ισπανία Γυάλινη φιάλη 0,75 l 3,79 – 4,49 Ελαιόλαδο  

TRASIM ENO Spa 
Campoleone 

TRASIM ENO Ιταλία Γυάλινη φιάλη 1 l 3,79 – 4,59 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

CASTELLO CASTELLO Ιταλία Γυάλινη φιάλη 0,75 l 2,99 – 3,49 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

SASSO M ILANO SASSO Ιταλία 

Μεταλλικό δοχείο 0,5 l 
χρώματος χρυσού  
----------- 
Μεταλλικό δοχείο 1 l 
χρώματος χρυσού  

 
3,39 - 3,59 
---------- 
7,49 

Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

SASSO M ILANO SASSO Ιταλία 

Μεταλλικό δοχείο 0,5 l 
χρώματος πρασίνου 
----------- 
Μεταλλικό δοχείο 1 l 
χρώματος πρασίνου  

 
3,29 – 3,49 
---------- 
6,49 

Ελαιόλαδο  
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Πίνακας 7 
Ελαιόλαδο αλλοδαπής προελεύσεως 

Παραγωγός Εμπορική 
ονομασία 

Προέλευση 
προϊόντος Συσκευασία Τιμή  

(σε ΕΥΡΩ) 

Περιγραφή προϊόντος 
(αναγραφόμενη στη 
συσκευασία) 

Παρατηρήσεις 

SASSO M ILANO SASSO Ιταλία Γυάλινη φιάλη 0,75 l 4,99 – 5,49 Ελαιόλαδο  

M INERVA Spa 
Voghera 

M ONTOLIVO Iταλία Γυάλινη φιάλη 1 l 5,99 – 6,49 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

HOJIBLANCA HOJIBLANCA Ισπανία Γυάλινη φιάλη 0,5 l 2,49 – 3,29 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

Δεν αναγράφεται JA! Ιταλία Γυάλινη φιάλη 0,5 l 4,99 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 

Αναγράφεται: 
Συσκευάζεται στην Ιταλία 
για την JA! NATÜRLICH, 
ÖSTERREICH 

Δεν αναγράφεται DeCessare Ιταλία Γυάλινη φιάλη 0,25 l 

2,89 – 3,99 
--------- 
 
4,99 

Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 
-------------- 
Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο με βασιλικό 

 

Δεν αναγράφεται SPAR Ισπανία Γυάλινη φιάλη 0,5 l 

2,49 
 
-------- 
2,39 

Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 
----------- 
Ελαιόλαδο 

Αναγράφεται: 
Συσκευάζεται στην 
Ισπανία για την SPAR 
A.G. ÖSTERREICH 
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KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
              

Εταιρεία Διεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Τηλ Fax  Internet 

ADEG Österreich AG Gaudenzdorfer Gürtel 41-45 1120 W ien 01/81146-0 01/8157931 www.adeg.at 

BILLA AG 
IZ NÖ-Süd, Straße 3, Obj. 
16 

2355
W iener 
Neudorf 

02236/600-0 02236/600-228 www.billa.at 

Hofer KG Hofer Straße 1 4642 Sattledt 07244/8000-0 07244/8000-234 www.hofer.at 

J.Hornig BeteiligungsgmbH. W aagner Biro Straße 39-41 8020 Graz 0316/509-0 0316/509-551 www.hornig.at 

Julius Kiennast Lebensmittel GH Hauptplatz 7 3571 Gars 02985/2341-0 02985/2942 www.kiennast.at 

Julius M einl International AG Jasormirgottstraße 6 1010 W ien 01/5339611 01/5339611-749 www.meinl.com 

Kastner GroßhandelsgmbH. Kremserstraße 35 3910 Zwettl 02822/9001-0 02822/9001-121 www.kastner.at 

KHG W arenhandelsgmbH. Hietzinger Hauptstraße 50 1130 W ien 01/8779465-0 01/8779465-9 www.khg-gastroexpress.at 

Kolonial Import Gesellschaft Lastenstraße 41 8021 Graz 0316/671940-0 0317/671940-231   

Lidl Austria GmbH. Josef Brandstätter Straße 2b 5020 Salzburg 0662/442844-0 0662/442844-800 www.lidl.at 

M ERKUR W arenhandels-AG 
IZ NÖ-Süd, Straße 3, Obj. 
16 

2355
W iener 
Neudorf 

02236/600-0 02236/600-228   

M etro Cash & Carry Ö. GmbH. Ortsstraße 23-27 2331 Vösendorf 01/69080-0 01/6992660 www.metro.at 

M Preis W arenvertriebsgmbH. Landestraße 16 6176 Völs 0512/300-0 0512/300-980 www.mpreis.at 

Pfeiffer HnadelsgmbH. Egger Lienz Straße 15 4050 Traun 07229/685-0 07229/685-1354 www.pfeiffer.at 

REW E Austria AG 
IZ NÖ-Süd, Straße 3, Obj. 
16 

2355
W iener 
Neudorf 

02236/600-0 02236/600-521 www.billa.at 

Spar Österr. W arenhandels AG Europastraße 3 5015 Salzburg 0662/4470 0662/846303 www.spar.at 

Unimarkt HadelsgmbH. Egger Lienz Straße 15 4050 Traun 07229/601-0 07229/601-85 www.unimarkt.at 

W edl & Dick GmbH. Dorfstraße 18 6068 M ils 05223/515-0 05223/515-1209 www.wedl.com 

Z-E-V M arkant Zentrale  Leopoldsgasse 4 1025 W ien 01/2145695-0 01/2145695-34 www.markant.co.at 

Zielpunkt W arenhandel GmbH. Heizwerkstraße 5 1239 W ien 01/61045-0 01/61045-300 www.zielpunkt.at 
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ΑΥΣΤΡΙΑ 
Ελληνικές Εισαγωγικές εταιρείες (Ελληνικών) Τροφίμων με έδρα την 
Αυστρία  

 
ALEXANDROS IM PORT 
Ελληνικές Σπεσιαλιτέ (Τρόφιμα – Ποτά) 
Διεύθυνση: Eisgrubengasse 2-6  A - 2334 VÖSENDORF 
Τηλέφωνο : 00431/699 84 91, 699 84 92 
Fax  : 00431/699 84 93 
Υπεύθυνος Αγορών : κ. Δ. Σογατζής 
HELLAS – FEINKOST Import Ges.m.b.H. 
(Τρόφιμα – Ποτά) 
Διεύθυνση : Rechte W ienzeile 3 
A - 1040 W ien 
Τηλέφωνο : 00431/587 26 41 
Fax : 00431/587 26 41 19 
Υπεύθυνος Αγορών  : κ. Αθανασιάδης 
GEROΜΙCHALOS AUSTRIA GSM BH 
 (Τρόφιμα – Ποτά) 
Διεύθυνση : Kolbegasse 66, 1230 W ien 
Τηλέφωνο: 01 6165595-96 
Fax : 01 6165597 
Κινητό Τηλέφωνο: 0676 6008132 
Διευθυντής: κα Γερομίχαλου 
M ELANIDIS Import – Export 
(Τρόφιμα – Ποτά) 
Διεύθυνση : Otto - Bauergasse 19 A - 1060 W ien 
Τηλέφωνο : 00431/596 66 95 
Fax : 00431/586 32 319 
Κινητό Τηλέφωνο: 0043663/825 312 
Υπεύθυνος Αγορών : κ.  M . Μελανίδης 
BURSCHIK Import - Export 
Διεύθυνση: Zinckgasse 8 A - 1150 W ien 
Τηλέφωνο : 00431/982 12 25 
Fax: 00431/982 12 25 15 
Υπεύθυνος Αγορών : κ. Leonhard SPECHT 
NIKOS Import-Export 
 (Τρόφιμα – Ποτά) 
Διεύθυνση :Klosterwiesgasse 10 
A-8010 Graz 
Τηλέφωνο :+43/316/819876 
Fax.: +43/316/819921 
M obil: +43/664/5769796 
e-mail: nikos.peroulakis@ aon.at 
Υπεύθυνος Αγορών: Νικόλαος Περουλάκης 
Apostolos Ouroumidis 
(Ελαιόλαδο – Κρασιά) 
Lieberstrasse 3/p 
A-6020 Innsbruck 
Τηλέφωνο: +43 512 561183 
Fax.: +43 512 561183 
E-M ail: info@ apostolos-sitia-olivenoel.com 
web: www.apostolos-sitia-olivenoel.com 
IKAROS 
Ελληνικές Σπεσιαλιτέ (Τρόφιμα – Ποτά) 
Διεύθυνση : Deuringstraße 5  A - 6900 BREGENZ 
Τηλέφωνο και Φάξ : 00435574/52 954 
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Υπεύθυνος Αγορών : κ. Π. Πυροβολικός 
ΚAM LEITNER & KRAUPA 
 (Εισαγωγές Ελληνικών Τροφίμων) 
Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Εταιρείας: Lederergasse 78, 4010 LINZ 
Τηλέφωνο: 0043732/777.246 
Fax : 0043732/777.246 29 
Υπεύθυνος Αγορών: κ. Hammer M anfred 
NIEDERLASSUNGEN (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ): 
1. Διεύθυνση: Samergasse 26, 5020 SALZBURG 
Τηλέφωνο: 00436222/726 23 
Υπεύθυνος Αγορών: κ. Valentin Reinhard. 
2. Διεύθυνση: W altendorfer Gürtel 10, 8010 GRAZ 
Τηλέφωνο: 0043316/74 428 
INTERFOOD 
(Εισαγωγέας και Χονδρέμπορος για Τρόφιμα) 
Εμπορικός Αντιπρόσωπος για Γαλακτοκομικά Προϊόντα Εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ 
Διεύθυνση: Innsbruckerstraße 77 6060 HALL IN TIROL 
Διευθυντής: κ. Christian Hölwarth 
Διευθύντρια Εισαγωγών: κα Sylvia M eister 
Τηλέφωνο: 00435223/56.80.80 
Fax : 00435223/56.80.820 
Κινητό Τηλέφωνο: 0043664/340.50.92 
IOAKEIM IDIS DIM ITRIΟS 
Εμπορικός Αντιπρόσωπος 
Διεύθυνση : Kranerbitterallee 144, 6020 INNSBRUCK 
Τηλέφωνο: 0043512/29.44.99 
Fax: 0043512/29.44.28 
Κινητό Τηλέφωνο: 0043664/310.26.63 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες 

Rue des Petits Carmes 6 
1000 Bruxelles  -  Belgique 

Tel. +3225455506 
Fax +3225455508 

e-mail  ecomgrem@ skynet.be 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
 
Το Βέλγιο, χώρα καθαρά εισαγωγική σε ελαιόλαδο, καλύπτει τις ανάγκες της εσωτερικής 
ζήτησης με εισαγωγές κυρίως από την Ιταλία και την Ισπανία (Πίνακας 1) και, κατά δεύτερο 
λόγο, από την Γαλλία και την Ελλάδα.  Το 2005 οι εν λόγω εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση 
κατά 20,9%  σε αξία (77,996 εκατ €) και 4,5%  σε ποσότητα (24.057 τόν.) σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Περίπου 8.000 τόνοι από τις εισαγωγές διακινούνται (τόσο τα branded 
όσο και τα private label προϊόντα) μέσω των σουπερμάρκετ ενώ 15.000 τόνοι προορίζονται 
για βιομηχανική χρήση. Κατά το 2005, οι ιταλικές εισαγωγές, οι οποίες, παραδοσιακά, είχαν 
την πρωτοκαθεδρία στο βελγικό εισαγωγικό εμπόριο ελαιολάδου, υποχωρούν προς όφελος 
των ισπανικών (+49,8%  σε αξία και +34,5%  σε ποσότητα σε σχέση με το 2004). Επίσης κατά 
την τελευταία τριετία, παρατηρείται η ανοδική εμφάνιση των τουρκικών εισαγωγών 
(περιορισμένων σε αξία και ποσότητα), οι οποίες κατέγραψαν αύξηση, σε αξία, κατά 65,0% , 
ενώ διπλασιάσθηκαν σε ποσότητα  σε σχέση με το 2004. 
 
Οι εισαγωγές ελαιολάδου από την Ελλάδα παρουσίασαν σταθερή άνοδο, κατά την τελευταία 
πενταετία, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα, με εξαίρεση το περασμένο έτος όπου 
σημείωσαν  κάμψη κατά 3,4%  σε αξία (1,362 εκατ. €)  και 14,9%  σε ποσότητα (390 τόν.). Η 
συμμετοχή των ελληνικών εισαγωγών στο εισαγωγικό εμπόριο ελαιολάδου  του Βελγίου 
είναι μόλις 1,7%  σε αξία και 1,6%  σε ποσότητα. Το ελληνικό ελαιόλαδο διακινείται κυρίως 
μέσω των σουπερμάρκετ και των εισαγωγέων ελληνικών ειδών διατροφής από όπου 
διοχετεύεται, κατά ποσοστό 90%  περίπου, στην ελληνική κοινότητα και τα ελληνικά 
εστιατόρια του Βελγίου. Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ελαιόλαδο αναγνωρίζεται για την 
ανώτερη ποιότητά του και την υψηλή διατροφική αξία του, εν τούτοις θεωρείται ακριβό 
προϊόν σε σχέση με το ιταλικό ή το ισπανικό, που, παραδοσιακά, αγοράζει ο βέλγος 
καταναλωτής. 
 
Ενας επιπλέον λόγος, ο οποίος δυσχεραίνει την διάθεση και την καθιέρωση του ελληνικού 
ελαιολάδου στη βελγική αγορά είναι η απροθυμία των ελλήνων εξαγωγέων να ακολουθήσουν 
την αυστηρή εμπορική πολιτική των  σουπερμάρκετ, στα ράφια των οποίων προτάσσονται  οι 
leaders της αγοράς, ακολουθεί το ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας (private label) και έπονται τα 
λιγότερο γνωστά σήματα.   
 
Πίνακας 1. : Εισαγωγές ελαιολάδου στο Βέλγιο κατά την τελευταία πενταετία 

Αξία : 1000 €  Ποσότητα : τόνοι  
 

  Χώρες     2 0 0 1 
 000 €      τόνοι 

      2 0 0 2 
 000 €       τόνοι 

      2 0 0 3 
  000 €       τόνοι 

      2 0 0 4 
  000 €       τόνοι 

      2 0 0 5 
  000 €      τόνοι 

ΣΥΝΟΛΟ      
Γαλλία 6.250        2.435 7.069        3.075 6.775        2.146 7. 707          2.749     7.441        2.274 
Ελλάδα 954              366 1.021          364 1.058           403 1.409           458 1.362           390 
Ισπανία 10.101      4.598 10.599     5.502 11.288       4.877 18.117       6.640 27.148        8.934 
Ιταλία 16.893    6.569 18.058        6.651 21.852      7.980 23.226       7.573 22.935       6.577 
Μάλτα 15,5          6,4 3,9                 1,3 -                   - 1,0              0,31 -                     - 
Μαρόκο 48,1        20,1 1,7                 0,4 -                    - 2,5                 1,1 35,9           13,7 
Πορτογαλία 2,9           0,4 21,8             7,5 18,0             4,9 46,6             11,9 20,9              4,9 
Τουρκία -                 - 5,3              1,6 15,4             4,8 27,4             7,5 45,3              14,2 
Τυνησία 10,3           2,3 108             31,1 17,9               4,5 61,5               19,5 32,9               6,4 

 
Πηγή : Εθνική Τράπεζα Βελγίου (ΒΝΒ) 
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2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
 
Η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου, η οποία είχε καταγράψει  μία αξιοσημείωτη αύξηση 
κατά την χρονική περίοδο 1997 – 2002 (τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, Πίνακας 
2), παρουσίασε σαφή σημεία κόπωσης κατά την τελευταία διετία, οφειλόμενης αφενός μεν 
στην άνοδο των τιμών του προϊόντος (κατά 20%  περίπου) αλλά και στην στροφή πολλών 
καταναλωτών σε παρεμφερή προϊόντα με την ένδειξη Ω3 και Ω6, που ενθαρρύνεται και από 
μία ευρύτατη διαφημιστική καμπάνια.  Η ανωτέρω υποχώρηση της κατανάλωσης θα πρέπει, 
εξάλλου, να ενταχθεί στη γενικότερη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης για τρόφιμα των 
βελγικών νοικοκυριών, κατά την ανωτέρω περίοδο, συνεπεία της αύξησης των τιμών του 
πετρελαίου. Το 2006, ωστόσο, οι τιμές του ελαιολάδου εμφανίζουν πτωτική τάση – που 
ακολουθούν, με καθυστέρηση τριμήνου περίπου, την μείωση των τιμών παραγωγού – η   
οποία αναμένεται να επηρεάσει ανάλογα την καταναλωτική συμπεριφορά. Τα τελευταία 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την κατανάλωση ελαιολάδου ανάγονται στην χρονική 
περίοδο 1997 – 2002 και παρουσιάζουν την εξής εικόνα, κατά Περιοχές : 
 
Πίνακας 2. :  Ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου, κατά Περιοχή και ανά  
                       μέσο νοικοκυριό, κατά το διάστημα 1997-2002Αξία : € 
 
Περιοχή 1997-98 1999 2000 2001 2002 
Βρυξέλλες 9,29 11,45 10,53 11,89 14,67 
Φλάνδρα 10,31 9,86 9,34 9,98 9,88 
Βαλλονία 10,78 10,33 12,12 11,75 10,77 
Βέλγιο  

10,36 
10,19 10,36 10,76 10,68 

Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας, ΜΜ και Ενέργειας (SPF) 
 
3. ΤΙΜΕΣ 
 
Η πρακτική της ιδιωτικής ετικέτας ακολουθείται όχι μόνον από τις αλυσίδες hard discount 
αλλά και από τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ του Βελγίου, με γνώμονα το συγκριτικό 
πλεονέκτημα των ανώνυμων προϊόντων που είναι η φθηνή τιμή τους. Ενδεικτικά, 
παραθέτουμε τις  λιανικές τιμές ελαιολάδου σε δύο από τα μεγαλύτερα σουπεμάρκετ της 
χώρας  : 
 
1. DELHAIZE 
α) Ιταλικό ελαιόλαδο : 
* Carapelli,  750ml extra virgin : 7,88€ 
* Stefanini,  750ml extra virgin : 11, 59€  - 1lt : 15,47€ 
* Bertolli,    1lt : 9,61€ -  500ml : 4,82€ 
β) Ισπανικό ελαιόλαδο : 
* Borges, 1lt : 6,09  -   2lt :11,99€ 
γ) Ελληνικό ελαιόλαδο private label : 
* συσκευασίας DELHAIZE , 750lt virgin : 6,45€ 
δ) DELHAIZE pivate label, 1lt : 4,49€  -  500ml : 3,59€ 
ε) ΒΙΟ, 500ml : 5,69€ 
2. GB (όμιλος Carrefour) : 
α) Ιταλικό : 
* Bertolli, 500ml extra virgin : 4,88€ 
* Carapelli, 750ml extra virgin : 7,88€  -  250ml : 4,33€ 
β) Ισπανικό : 
* Berio,750ml extra virgin : 6,29€ 
* Borges,75ml extra virgin : 6,00€ 
γ) Ελληνικό : 
*Iliada (Pezon Irakleiou, Agrovim), 500ml : 5,50€ 
 (Iliada, Agrovim, extra virgin με ξύδι, 200ml : 4,50€ 
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δ) GB private label : 
* σε πλαστική συσκευασία, 1lt : 4,24€ 
* σε γυάλινη συσκευασία, 75ml : 4,99€ 
 
Eλληνικό επώνυμο ελαιόλαδο διατίθεται επίσης στα σουπερμάρκετ Colruyt, το TerraCreta 
Hania, 500ml στην τιμή των 4,90€ και σε πολυτελή συσκευασία στην τιμή των 5,23€ καθώς 
και M AKRO, το M INERVA, 750ml, στην τιμή των 7,29€. 
 
4 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Το Βέλγιο είναι μία αγορά υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών – παραδοσιακά 
προσανατολισμένη προς την γαλλική – όπου  τα γαλλικά είδη διατροφής κατέχουν περίοπτη 
θέση (κυρίως στην Περιοχή της Βαλλονίας). Τα τελευταία, ωστόσο, χρόνια η βελγική αγορά 
αναπτύσσεται περισσότερο προς την κατεύθυνση της ποικιλίας και πολυμορφίας, κυρίως με 
τα μεσογειακά είδη διατροφής (κατ’ εξοχήν ιταλικά και ισπανικά) και τα λεγόμενα «εξωτικά» 
προϊόντα. Το Βέλγιο αριθμεί 8.500 σημεία πώλησης τροφίμων που σημαίνει ότι σε 1.1000 
κατοίκους αντιστοιχεί ένα κατάστημα ειδών διατροφής. H κατανομή των καταστημάτων 
τροφίμων ανά Περιοχή είναι συνάρτηση της πληθυσμιακής πυκνότητας αλλά και της 
αγοραστικής δύναμης εκάστης εξ αυτών. Ετσι, η πλέον οικονομικά ανεπτυγμένη Περιοχή της 
Φλάνδρας συγκεντρώνει το 55,8%  των καταστημάτων τροφίμων της χώρας (4.810 
καταστήματα), που πραγματοποιούν το 51,0%  του συνολικού κύκλου εργασιών του βελγικού 
τομέα διανομής τροφίμων (δηλ. 51 δισεκ. €), η Βαλλονία το 32,9%  των σημείων πώλησης με  
ποσοστό 36,3%  του συνολικού κύκλου εργασιών και η Περιοχή των Βρυξελλών με 11,3%  
και 12,6% , αντίστοιχα. 
 
O τομέας της διανομής τροφίμων στο Βέλγιο παρουσιάζει τις εξής δύο βασικές ιδιομορφίες : 
 

• σ. Τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, οι οποίες εκτός από την διαφορετική γλώσσα 
(φλαμανδική και γαλλική) συνδέονται και με διαφορετικές καταναλωτικές τάσεις 
και προτιμήσεις. 

• β. Τον  υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στον τομέα, αποτέλεσμα του έντονου 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων διανομέων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό του 
κλάδου των τροφίμων όπου τρεις μεγάλοι όμιλοι έχουν συγκεντρώσει το 63%  
περίπου της διανομής τροφίμων : Carrefour  Belgium  (πρώην  GB)  με   26,0% ,             
Delhaize “Le Lion”  με  21,6%    και Colruyt  με 15,3% .   

 
Οι σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών, στον τομέα της διανομής είναι : 
 

• α. Η σημαντική μείωση του αριθμού των καταστημάτων τροφίμων : από 35.000 το 
1970 υποχώρησε σε 8.534 το 2004, παρουσιάζοντας, ωστόσο σχετική επιβράδυνση (-
1,1%  το 2004). Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ποσοστό 6,5%  περίπου  των εν λόγω 
σημείων πώλησης αντιπροσωπεύει το 55,0%  του συνολικού κύκλου εργασιών. 

• β. η εμφάνιση των λεγόμενων εκπτωτικών  αλυσίδων ειδών διατροφής (Hard 
Discount και Soft Discount) – τάση γενικευμένη  άλλωστε σε όλες σχεδόν της 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες – με κυριότερους εκπρόσωπους τα Aldi και Lidl.  

 
Παρά το γεγονός μάλιστα ότι το Soft Discount είναι η περισσότερο διαδεδομένη μορφή 
εμπορικής οργάνωσης στο Βέλγιο, τo Hard Discount είναι εκείνο που παρουσιάζει την 
μεγαλύτερη αύξηση σε σημεία πώλησης, κατά το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα δε με 
πρόσφατη μελέτη της AC Nielsen, ένα κατάστημα Hard Discount αντιστοιχεί σε 17.100 
κατοίκους στο Βέλγιο. 
 
5. ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 
Ο κλάδος των τροφίμων αντιπροσωπεύεται με μία ευρεία  γκάμα εμπορικών οργανώσεων, με 
κυριότερες : 
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α. Οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ (grande distribution), όπως τα Carrefour Belgium,  
Delhaize και  Colruyt. Συχνά οι εν λόγω μεγάλοι όμιλοι παραχωρούν σε μικρά καταστήματα 
(συνήθως συνοικιακά) το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σήμα τους με την μέθοδο της 
δικαιόχρησης (franchise). Αριθμούν δε περί τα 555 καταστήματα, σε ολόκληρη τη χώρα, 
κατέχουν το 55,3%  της διανομής τροφίμων και πραγματοποιούν, κατά μέσο όρο, 18,342 
εκατ. € κύκλο εργασιών, ανά κατάστημα. 
β. Οι αλυσίδες H ard Discount (χαμηλών τιμών), όπως τα Aldi και Lidl. Με μερίδιο 
συμμετοχής 13,2%  στη  αγορά, 607 καταστήματα και  κύκλο εργασιών 4,006 εκατ. €, οι 
αλυσίδες HD πραγματοποίησαν αισθητή πρόοδο κατά το 2005 (δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία). 
γ. Οι μεσαίου μεγέθους αλυσίδες σουπερμάρκετ (m oyenne distribution), όπως  τα Alvo, 
Cash Fresh, Spar κ.ά.  Οι εν λόγω αλυσίδες έχουν απολέσει ένα σημαντικό μερίδιο της 
αγοράς, κατά τα τελευταία χρόνια (κατέχουν το 27,1%  ή 4,290 εκατ. €. κύκλο εργασιών, ανά 
κατάστημα), ενώ έχουν κλείσει αρκετά καταστήματά τους (1.166 το2004) λόγω 
αναδιοργάνωσης. 
δ. Τα μικρά σουπερμάρκετ, συνοικιακά και non stop καταστήματα. Παρά το μεγάλο 
αριθμό τους  (2.077), τα εν λόγω καταστήματα αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό (4,4% ) στη 
διανομή τροφίμων και χαμηλό κύκλο εργασιών (390.000 € για τα μικρά σουπερμάρκετ και 
105.00 για τα παραδοσιακά). 
 
Πίνακας 2. : Καταστήματα τροφίμων ανά Περιοχή το 2004 
 
 

Αριθμός 
Κατ/μάτων 

 
%  

Κύκλος Εργασιών 
(εκατ.€) 

 
%  

Βαλλονία 2.789 32,5 ,85 36,3 
Βρυξέλλες 958 11,4 2,34 12,4 
Φλάνδρα 4.787 56,1 9,67 51,2 
ΣΥΝΟΛΟ 8.535 100 18,86 100 
Πηγή :  AC Nielsen 
 
Η περιφερειακή κατανομή των διαφόρων μορφών των καταστημάτων τροφίμων δεν είναι 
ομοιόμορφη  : στη Βαλλονία το μερίδιο αγοράς των μεγάλων αλυσίδων παραμένει υψηλό 
(58,8%  το 2004) καταγράφοντας συνεχή αύξηση εις βάρος των μικρότερων αλυσίδων αλλά 
και των HD. Το ίδιο και στις Βρυξέλλες, όπου οι εν λόγω αλυσίδες κατέχουν το 75,0%  του 
συνολικού κύκλου εργασιών. Τέλος στην Φλάνδρα, οι μεν μεγάλες αλυσίδες κατέχουν το 
45,8% , οι δε Hard Discount έχουν σταθεροποιήσει τη θέση τους με 15,4% . Επίσης τόσο στη 
Βαλλονία όσο και στις Βρυξέλλες εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός των υπεραγορών 
(hypermarchés), ενώ στη Φλάνδρα, η διανομή τροφίμων στηρίζεται κυρίως στα 
σουπερμάρκετ και στα ανεξάρτητα σημεία πώλησης (κατασκευαστές εδεσμάτων, 
ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία κ.ά.)  
 
6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις συνιστάται στους εξαγωγείς η εξεύρεση κατάλληλου 
αντιπροσώπου ή διανομέα στην αγορά. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο μεν πρώτος ενεργεί εξ 
ονόματος του ιδίου ή του εξαγωγέα, αλλά πάντοτε για λογαριασμό του εξαγωγέα και 
επομένως το συμβόλαιο πώλησης συνάπτεται απευθείας μεταξύ του πελάτη-εισαγωγέα και 
του εξαγωγικού οίκου. Αντίθετα, οι διανομείς  ενεργούν εξ ονόματός τους και για 
λογαριασμό τους που σημαίνει ότι η εξαγωγή πραγματοποιείται προς τον διανομέα, ο οποίος, 
στη συνέχεια, πωλεί στον πελάτη.  
Η εν λόγω διαφορά προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία στο Βέλγιο, όπου οι διανομείς 
απολαμβάνουν ενισχυμένη  θεσμική προστασία έναντι του προμηθευτή σε  περιπτώσεις 
μονομερούς λήξης της εταιρικής σχέσης από τον τελευταίο. Επιπλέον, η εν λόγω προστασία 
ισχύει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε  τυχόν ρήτρα στο συμβόλαιο διανομής.. Στην  
περίπτωση δε επιλογής αντιπροσώπου, συνιστάται η προτίμηση ατόμων που γνωρίζουν τις 
ιδιαιτερότητες των δύο βελγικών Περιοχών (Φλάνδρα και Βαλλονία) και επιπλέον ομιλούν 
και τις δύο γλώσσες. Εννοείται, βέβαια, ότι και οι διάφορες εγγραφές στην ετικέτα των 
εξαγομένων προϊόντων θα πρέπει να είναι και στην γαλλική και την φλαμανδική. 
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7.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
α. Κοινοτική καμπάνια προώθησης της κατανάλωσης 
 
Στις αρχές της δεκαετίας του 80, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε  σειρά δραστηριοτήτων με 
στόχο την προβολή και προώθηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου, που απευθύνονταν,  σε 
πρώτο στάδιο,  στις κοινοτικές  ελαιοπαραγωγούς χώρες. Το 1990 και  μετά την αξιολόγηση 
των θετικών αποτελεσμάτων,  τα οποία παρουσίασαν  οι τέσσερις πρώτες καμπάνιες 
στήριξης της κατανάλωσης του προϊόντος, το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας ενέκρινε 
την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος προώθησης και στις υπόλοιπες κοινοτικές χώρες 
(μη παραγωγούς). Eπί μία περίπου εικοσαετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί εξ  
ολοκλήρου  και διαχειρίζεται άμεσα τις καμπάνιες προώθησης της κατανάλωσης ελαιολάδου 
στους κόλπους της Κοινότητας, με την τελευταία καμπάνια να λήγει το Δεκέμβριο 2002. Στο 
πλαίσιο της νέας πολιτικής στήριξης των γεωργικών προϊόντων, ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καθορίζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, ενώ οι διεπαγγελματικοί οργανισμοί 
καλούνται, στο εξής, να υποβάλλουν προτάσεις και να υλοποιούν  τα διάφορα προγράμματα  
προώθησης, τα οποία και θα συγχρηματοδοτούν  από κοινού με τα κράτη-μέλη και την Ε.Ε. 
 
β. Απολογισμός αποτελεσμάτων 
 
Η έβδομη και τελευταία καμπάνια προώθησης, η οποία  ξεκίνησε τον  Ιανουάριο του  2000 
τον Δεκέμβριο του 2002,  απευθυνόταν σε διάφορες ομάδες-στόχους των δεκαπέντε κρατών-
μελών  τους καταναλωτές, τα δίκτυα διανομής τροφίμων, τον χώρο της μαγειρικής, την 
εκπαίδευση και τον τύπο. Βασικός στόχος της εν λόγω καμπάνιας ήταν ακριβώς  να 
ευαισθητοποιήσει τις ανωτέρω ομάδες παρέχοντάς τους εκτενή και επιστημονικά 
θεμελιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες ποιότητες, τις δυνατές χρήσεις και την 
πολυμέρεια της γεύσης του ελαιολάδου  παράλληλα με τις διατροφικές ιδιότητές του και την 
βιολογική του αξία. Επιπλέον, η ανωτέρω καμπάνια έδινε ιδιαίτερη έμφαση  στην Κοινή 
Αγροτική  Πολιτική (ΚΑΠ) και κυρίως στις προσπάθειες  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
βελτίωση  και τη διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου που κυκλοφορεί στην αγορά.  Ας 
σημειωθεί ότι το πρόγραμμα προώθησης ήταν συμπληρωματικό των  προγραμμάτων, τα 
οποία εκπονούν και υλοποιούν  τόσο οι εθνικοί οργανισμοί προώθησης  όσο  και οι ιδιωτικοί 
φορείς. Το πρόγραμμά προώθησης απαρτίζεται  από δύο μέρη το πρώτο μέρος 
επικεντρώνεται στη διάχυση επιστημονικής πληροφόρησης για το ελαιόλαδο προς τον κόσμο 
της ιατρικής και της  παραϊατρικής, ενώ το δεύτερο, το οποίο απευθύνεται προς το ευρύτερο 
κοινό, στοχεύει στην γενική πληροφόρηση και προώθηση του προϊόντος. 
 
Τόσο στο Βέλγιο όσο και στο  Λουξεμβούργο, οι βασικοί άξονες του ανωτέρω προγράμματος 
ήταν οι εξής : 
 

• Κέντρο Πληροφόρησης για το Ελαιόλαδο 
•  Εκδοση και  διανομή  πληροφοριακού υλικού  προς το   καταναλωτικό κοινό 
• Ενεργή συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβολής 
• Συνεργασία και κοινές δραστηριότητες προβολής με τα κανάλια διανομής τροφίμων, 

τα εστιατόρια και τη γαστρονομία 
 

Στα λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε., τα επί μέρους προγράμματα προώθησης, προσαρμοσμένα 
στις ιδιαιτερότητες των οικείων αγορών, περιελάμβαναν  αντίστοιχες καμπάνιες  με 
διαφορετικό αντικείμενο ανάλογα με την  ιδιότητα εκάστης χώρας ως  παραγωγού ή μη.  Στις 
μεν πρώτες, στόχος  ήταν η διατήρηση του επιπέδου της κατανάλωσης ενώ στις δεύτερες, η 
αύξησή του. Επί πλέον, η χορηγηθείσα  βάσει του προγράμματος οικονομική ενίσχυση  
υπήρξε  σαφώς υψηλότερη  προς τις χώρες - παραγωγούς  καθώς και τις μεγάλες αγορές του 
Βορρά,  όπως τη γερμανική  και την αγγλική, γεγονός που  επέτρεψε, ειδικά στις τελευταίες, 
να χρηματοδοτήσουν π.χ. διαφημιστικές  καμπάνιες. 
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γ. Κοινοτική αγορά ελαιολάδου 
 

Κατά την περίοδο 2000-2001, η Ε.Ε. παρήγαγε το 76%  της  παγκόσμιας παραγωγής 
ελαιολάδου, με την Ισπανία, την Ιταλία και την  Ελλάδα επικεφαλής  των κυριοτέρων χωρών - 
παραγωγών παγκοσμίως  και, με σαφώς μικρότερη συμμετοχή, τη Γαλλία και Πορτογαλία. Την 
επόμενη  περίοδο 2001-2002, η συνολική παραγωγή της Ε.Ε. υπερέβη τους  2,3 εκατ. τόνους, 
σε  σύγκριση με λιγότερο από 1 εκατ. τόνους την περίοδο 1990- 1991. Εξάλλου, η κατανάλωση 
ελαιολάδου παρουσίασε αισθητή αύξηση στους 1,9 εκατ. τόνους κατά την περίοδο 2000-2001 
σε σύγκριση με 1,2 εκατ. τόνους την περίοδο 1990-1991. Ειδικότερα για το  Βέλγιο  και το  
Λουξεμβούργο, η συμβολή της καμπάνιας προώθησης  στην αύξηση της κατανάλωσης 
ελαιολάδου  υπήρξε  πράγματι καταλυτική :  13.400 τον.  το 2001 έναντι  2.100 τον. το 1990 
και  6.500 τον. το 1995. Παρά το γεγονός ότι το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο ανήκουν 
θεωρητικά στις μικρές κοινοτικές χώρες του Βορρά, εν τούτοις ο υψηλός βαθμός 
διεισδυτικότητας του ελαιολάδου στις εν λόγω αγορές, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα της  
SOFRES - σύμφωνα με την οποία, το 2001, το   52%  των κατοίκων αγόρασε ελαιόλαδο, ενώ η 
συνολική κατανάλωση και στις δύο ανωτέρω χώρες μαζί ανήλθε σε  3,5 λίτρα ανά νοικοκυριό, 
όπως δηλαδή και στη Γαλλία, -  κατατάσσει το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, αμέσως μετά τις 
χώρες της Μεσογείου.  
 
Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν την εξέλιξη της κατανάλωσης 
ελαιολάδου στα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε., κατά τη χρονική περίοδο 1990/ 
91 – 2000/01 : 
Κατανάλωση ελαιολάδου στα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε.  1000 τον. 
                                                90/91        91/92          92/93        93/94        94/95        95/96   
                                      (1)              (2)              (3)            (4)              (5)             (6) 

Γερμανία      
10,3 9,8 10,5 13,4 16,9 16,4 

Δανία 
0,7 1,2 1,2 2,4 1,1 1,1 

Γαλλία 
28,0 34,8 43,8 43,7 41,6 48,5 

Ιρλανδία 
0,5 0,8 0,9 1,0 1,0 1,3 

Ιταλία 
540,0 630,0 641,0 692,0 675,0 653,0 

Ολλανδία 
1,0 1,5 2,0 3,2 3,9 2,3 

Αγγλία 
6,8 9,4 12,0 16,8 17,3 15,0 

Βέλγιο/Λουξεμβ. 2,1 2,6 3,9 4,9 4,9 6,5 
Σύνολο Ε.Ε. (9) 589,4 690,1 715,3 777,5 761,7 744,1 

Ελλάδα 
204,0 203,0 197,0 196,0 210,0 230,0 

Σύνολο Ε.Ε.(10)  793,4 93,1 912,3 973,5 971,7 974,1 

Ισπανία 
394,1 418,7 421,4 421,0 420,0 352,1 

Πορτογαλία 
27,0 45,0 49,9 59,0 58,0 58,4 

Σύνολο Ε.Ε.(12) 1.214,5 1.356,8 1.383,6 1.453,5 1.449,7 1.384,6 
Αυστρία     0,2 1,0 
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Φινλανδία 
    0,3 0,2 

Σουηδία 
    1,0 1,2 

Σύνολο Ε.Ε.(15)     1.451,2 1.387,0 

 
96/97        97/98           98/99          99/00         00/01     01/02 

                                                                                                                            (εκτιμ.) 
                                                    (7)             (8)             (9)              (10)         (11)           (12) 
Γερμανία 18,1 23,6 30,3 32,5 36,3 40,0 
Δανία 2,3 2,5 1,9 2,3 2,5 2,7 
Γαλλία 58,8 75,6 78,8 81,5 92,0 99,2 
Ιρλανδία 1,4 1,5 1,6 1,4 1,6 1,7 
Ιταλία 675,0 698,0 705,0 714,0 729,0 735,0 
Ολλανδία 3,5 4,0 5,9 3,9 5,8 6,0 
Αγγλία 25,1 25,6 29,9 40,0 33,8 39,0 
Βέλγιο/Λουξεμβ. 
         Βέλγιο 
   Λουξεμβούργο 

7,0 
 
 

8,7 9,4 10,9  
12,4 
  0,7 

 
12,7 
0,7 

 
Σύνολο ΕΕ (9)          

 
789,2 

 
839,5 

 
862,8 

 
886,5 

 
914,1 

 
937,0 

Ελλάδα 240,0 240,0 245,0 265,0 270,0 270,0 

Σύνολο ΕΕ (10) 
1.029,5 1.079,5 1.107,8 1.151,5 1.184,1 1.207,0 

Ισπανία 470,2 550,4 528,5 502,6 577,8 590,0 
Πορτογαλία 62,0 69,3 66,1 66,5 60,5 62,0 

Σύνολο ΕΕ (12) 
1.561,4 1.699,2 1.702,4 1.720,6 1.822,4 1.859,0 

Αυστρία 2,6 2,7 2,9 3,9 4,1 4,4 
Φινλανδία 0,5 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 
Σουηδία 2,2 2,7 2,9 2,8 4,7 5,0 

Σύνολο  ΕΕ (15) 
1.5667 1.705,2 1.708,9 .728,0 1.832,1 1.869,4 

 

Μέση κατανάλωση 
                                 (1) έως (5)            (6) έως (10)            (1) έως (10) 
                               1000 τον.   Μερίδιο   1000 τον.  Μερίδιο   1000 τον. Μερίδιο 
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Γερμανία 
Δανία 
Γαλλία 
Ιρλανδία 
Ιταλία 
Ολλανδία 
Αγγλία 
Βέλγιο/Λουξεμ.  
Σύνολο ΕΕ (9) 

Ελλάδα 
Σύνολο ΕΕ (10) 

Ισπανία 
Πορτογαλία 
Σύνολο ΕΕ (12) 
Αυστρία 
Φινλανδία 
Σουηδία 
Σύνολο ΕΕ (15) 
 

 
 12,2          0,9%  
   1,3          0,1%  
  38,4         2,8%  
   0,8          0,1%  
635,6       46,3%  
 2,3           0,2%  
12,5           0,9%  
  3,7           0,3%  
706,8       51,5%  
202,0       14,7%  
908,8       66,2%  
415,0       30,3%  
  47,8         3,5%  
1.371,6     100%  
   0,2         0,0%  
0,3         0,0%  
  1,0         0,1%  
1.371,9   100%  

 
   23,8         1,5%  
2,0         0,1%  
68,6         4,2%  
1,4         0,1%  
689,0       42,6%  
3,9         0,2%  
27,1         1,7%  
8,5         0,5%  
824,4      50,9%  
244,0      15,1%  
1.068,4    66,0%  
480,8       29,7%  
64,5         4,5%  
1,613,6    99,7%  
2,6            0,2%  
0,5            0,0%  
2,4            0,1%  
1.619,2    100%  
 

 
    18,0       1,2%  
      1,7       0,1%          
    53,5       3,6%  
1,1       0,1%  
662,3     44,3%  
3,1       0,2%  
19,8       1,3%  
6,1       0,4%  
765,6       51,2%  
223,0      14,9%            
 988,6      66,1%  
  447,9     29,9%  
    56,1       3,8%  
1.492,6    99,8%  
 2,2       0,1%  
0,5       0,0%  
2,1       0,1%  
1.495,5     100%  

 
Πηγή :  CONSEIL OLEICOLE INTERNATIONAL – Division de l’economie 
 
δ. Η νέα πολιτική  της Ε.Ε. για το ελαιόλαδο 
 
Με το νέο κανονισμό ( CE No 2826/2000 )  σχετικά με την πληροφόρηση και την προώθηση 
των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά, επιχειρείται η εναρμόνιση και  η 
απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα, με απώτερο στόχο μία σφαιρική  
προσέγγιση, περισσότερο συνεπή, των θεμάτων προώθησης.   
 
Στη λογική αυτής της προσέγγισης, η Επιτροπή αντικαθιστά το σύστημα της άμεσης 
διαχείρισης  (όπου η ίδια εγγυάται την υλοποίηση και χρηματοδοτεί τα προγράμματα  
προώθησης ) με το υφιστάμενο ήδη καθεστώς της έμμεσης διαχείρισης (συγχρηματοδότηση 
βάσει προκαθορισμένου πλαισίου ), από το οποίο, ωστόσο, είχε εξαιρεθεί το ελαιόλαδο και 
ορισμένα άλλα παρεμφερή πρoϊόντα. Τα κύρια σημεία του εν λόγω προγράμματος θα 
μπορούσαν να συνοψισθούν  ως εξής : 
 
Η Επιτροπή καθορίζει, ανά διετία, τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής προώθησης  
καθώς και την ενδεικτική κατανομή της κοινοτικής συμμετοχής. 
 Στη βάση αυτή, τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη απευθύνουν πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων στους επαγγελματικούς ή διεπαγγελματικούς οργανισμούς (ευρωπαϊκούς, 
εθνικούς, πολυεθνικούς ). 
Κατ’ αυτόν τον τρόπον, η μεν πρωτοβουλία της πρότασης των προγραμμάτων περιέρχεται 
στους εν λόγω  οργανισμούς, τα δε προγράμματα, διάρκειας δύο ετών κατ’ ανώτατο όριο, 
δύνανται να καλύπτουν περισσότερα του ενός κράτη-μέλη. 
Τα κράτη-μέλη εξετάζουν τις προτάσεις με γνώμονα τις κοινοτικές κατευθύνσεις και, στη 
συνέχεια, διαβιβάζουν στην επιτροπή τον προσωρινό κατάλογο των προγραμμάτων που 
δεσμεύονται να συγχρηματοδοτήσουν. 
Εντός προθεσμίας δύο μηνών, η Επιτροπή οφείλει  να  γνωστοποιήσει στα κράτη-μέλη τυχόν 
ασυμβατότητα των προταθεισών δράσεων προς τις κατευθυντήριες γραμμές. 
Με την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας και μετά την οριστική διαμόρφωση από τα κράτη-
μέλη του καταλόγου των προγραμμάτων, η Επιτροπή αποφασίζει για τις δράσεις  εκείνες τις 
οποίες θα συγχρηματοδοτήσει. 
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Κατ’ αυτόν τον τρόπον, η κοινοτική συμμετοχή στοχεύει στην μέσω των ανωτέρω θεματικών 
προγραμμάτων προώθησης ανάδειξη των συστατικών γνωρισμάτων και ιδιοτήτων των 
προϊόντων καθώς επίσης και των πλεονεκτημάτων ορισμένων μεθόδων παραγωγής και 
συστημάτων ελέγχου και, γενικά, όλων των θεμάτων εκείνων στα οποία ευαισθητοποιείται ο 
ευρωπαίος καταναλωτής, δηλ. την ποιότητα, την ασφάλεια, την βιολογική αξία, την σήμανση 
και διαφάνεια , τον σεβασμό στο περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων. 
 
8. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
Η προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στις τρίτες χώρες υπόκειται στις 
ρυθμίσεις του Κανονισμού CE 2702/1999, όπου ειδική έμφαση δίνεται στην επίτευξη 
πολλαπλασιαστικών οφελών από τις δράσεις των κρατών μελών στις εν λόγω χώρες. Στις 
προβλεπόμενες αυτές δράσεις συγκαταλέγονται η προβολή, η διαφήμιση και οι δημόσιες 
σχέσεις, ενώ η συγχρηματοδότηση υπάγεται στους ίδιους κανόνες και ακολουθεί την ίδια 
διαδικασία με εκείνη των διευρωπαϊκών δράσεων. Στην περίπτωση του ελαιολάδου, η 
Επιτροπή  υλοποιεί τα προγράμματα προώθησης στις τρίτες χώρες δια μέσου του Διεθνούς 
Συμβουλίου Ελαιουργίας. 

 

9. ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

Με βασική επιδίωξη την  αυξημένη προστασία του καταναλωτή,  η  Επιτροπή υιοθετεί, 
τον Ιούνιο του 2002 νέο κανονισμό1, ο οποίος καθορίζει,  κατά τρόπο εναργή και εύληπτο, 
τους κανόνες εμπορίας του ελαιολάδου. Βάσει του νέου αυτού κανονισμού, στον οποίο 
αποκρυσταλλώνεται, τρόπον τινά, η στρατηγική ποιότητας  που έχει θέσει  ως 
προτεραιότητα η Επιτροπή, καθορίζεται το πλαίσιο για την σήμανση και την παρουσίαση 
του ελαιολάδου στα καταστήματα, όπως επίσης και οι προϋποθέσεις της παρουσίασης 
αυτής του προϊόντος στις περιπτώσεις ανάμειξής του με άλλα φυτικά έλαια ή της 
προσθήκης του σε τρόφιμα, στα οποία υπάρχει σχετική αναγραφή. 
 
Νέος επίσης κανονισμός2, ο οποίος ετέθη σε ισχύ τον επόμενο μήνα, προβλέπει, μεταξύ 
άλλων και στο πλαίσιο της νέας ταξινόμησης του ελαιολάδου, τις ακόλουθες κατηγορίες : 

- Παρθένο ελαιόλαδο extra 
- Παρθένο ελαιόλαδο 
- Ελαιόλαδο αποτελούμενο από ραφιναρισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

Λάδι από ελαιοπυρήνα 
--------------------------- 
1 Κανονισμός αρ.1019/2002/13.06.02 σχετικά με τους κανόνες εμπορίας  
  του ελαιολάδου (JOCE L155 της 14ης Ιουνίου 2002-12-11 
2 Κανονισμός ΕΕ αρ.1513/2001/23.07.02 
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις : 
 
* το προς πώληση ελαιόλαδο συσκευάζεται σε δοχεία των 5 λίτρων κατ’ ανώτατο όριο, η 
ετικέτα των οποίων θα πρέπει να αναγράφει την κατηγορία στην οποία ανήκει (σύμφωνα με 
την ανωτέρω ταξινόμηση). 
* στις περιπτώσεις  των μειγμάτων ελαιολάδων με άλλα φυτικά έλαια, απαγορεύεται η 
αναγραφή στην ετικέτα της παρουσίας ελαιολάδου εάν αυτή δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό 
τουλάχιστον 50% . 
* ο παραγωγός τροφίμων, ο οποίος επιθυμεί να αναδείξει την παρουσία του ελαιολάδου στα 
προϊόντα του, οφείλει να συμπεριλάβει στην ετικέτα ένδειξη είτε με την αναλογία  του 
ελαιολάδου στο συνολικό βάρος  είτε με το ποσοστό συμμετοχής του στο σύνολο των 
λιπαρών ουσιών του προϊόντος. 
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Ο νέος κανονισμός για την σήμανση, ο οποίος ετέθη σε ισχύ το Νοέμβριο του 2002, επιτρέπει 
την χρησιμοποίηση των τρεχουσών συσκευασιών και σημάνσεων  καθ’ όλη τη διάρκεια 
μεταβατικής  περιόδου, η οποία  λήγει την 1η Νοεμβρίου 2003, οπότε καθίσταται 
υποχρεωτική η τήρηση των αναγραφών στην ετικέτα του προϊόντος των κατηγοριών και 
ενδείξεων που καθορίζει ο εν λόγω νόμος. 

Πηγές:   * Υπουργείο Οικονομίας, ΜΜΕ και Ενέργειας 
                     *  Βελγική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Διανομής (FEDIS) 
                     * Εμπορικό & Βιομηχανικό ΕπιμελητήριοΒρυξελλών (CCIB) 
                     * Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝS)                    
        * Centre d’Information de l’Huile d’Olive U.E. 
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ΒΕΛΓΙΟ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
IM PORTATEURS DES PRODUITS 
HELLENIQUES 

Τρόφιμα – ποτά 
 
Alimentation - Vins 

PRODUITS 
 
 

1 .SPYROS KATSOULIS 
     141, Av.Franklin Roosvelt 
     1050 Brussels, (ville) 
     Tel. :00322 7348623 
     Fax : 00322 7327927 
     GSM  : 0032 477 780697 

 Huile d’olive extra 
virgine 
 

2. ANGELOPOULOS 
   39, BLD D’ YPRES 
   1000 BRUXELLES 
   TEL.:02/218 78 22 
   FAX:02/2191089 
   RESP.:M .V. ANGELOPOULOS 

TSANTALI              
NISSA, EBBIOL  
PELICAN                 
M AKVEL               
HAITOGLOU          
PALIROIA 
SAM ARAS             
PAGEORGIOU   
 
IOANNIDIS             

VINS                      
HUILE D’ OLIVE  
CONSERVES           
PATES                  
HALVA                 
FEUILLES DE 
VIGNE              
OLIVES, PICKLES  
GATEAUX 
M IEL-ATTIKI          
FETA TYRNAVOU 

 
4. SOCIETE COOP SANI 
   25-29 BLD DE DIXM UDE 
   1000 BRUXELLES 
   TEL.:02/218 42 04 
   FAX:02/218 11 96 
   RESP.: M . M ICHEL SARANTITIS 

FAGE                   
PAPADOPOULOS    
SARANTIS             
EVIA STAR  
ALPINO, DAM PIZA  
M ORAITIS-PAROS  
M ALAM ATINA-
KECHRI  
TOULIPA     
VAM VALIS    
M EZAP     
ABEZ     
HALKIDIKI    
KRYSTAL-SPARTI  
TRATA  
AGNO     

YAOURT               
BISCUITS              
OLIVES                 
FEUILLES DE 
VIGNE  FROM AGE  
VINS                      
VINS                    
PATES FEUILLETES  
FRUITS SECS  
HALVAS                 
PATES                    
M IEL                       
HUILE D’ OLIVE  
CONSERVES            
JUS DE FRUITS 

 
5. ALEXOPOULOS FRERES 
   17,BLD D’ YPRES 
   1000 BRUXELLES 
   TEL.:02/218 00 74 
   FAX:02/219 73 07 
   RESP.:M . ALEXOPOULOS 

KOURTAKI 
KARRAS 
KALLIGA, ACHAIA  
KATSAROS 
CRETE-COOPERAT 
EGNIL, DODONI  
PELECAN   
PILAVAS 
M AKVEL 
 
 

VINS                      
VINS                    
VINS                    
VINS                    
VINS                 
FROM AGES 
CONSERVES 
OUZO 12 
PATES 
OLIVES - 
POIVRONS 

 
9.GRECO PRODUCTS  
   YANNAKAS ALEXANDRE SPRL 
   RUE M ASUI 96 
   1000 BRUXELLES 

ACHAIA CLAUS  
M ALAM ATINA        
KATSAROU 
IPIROS            
 

VINS                    
RETSINA               
LIQUERS 
FETA 
TRUITE 
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   TEL.:02/203 42 00 
   FAX:02/203 4201 
Resp.M .Kastaniotis,M M E M anouri 

 PICKLES 
FEUILLES DE 
VIGNE 

 
 
10. KARRAS S.A. 
    AV. DE L’ AM BUBART 11 
    6220 FLEURUS Z.I. 
    TEL.: 071/81 61 80 
    FAX:071/81 03 76 
    RESP.: M . CARRAS 
 

 
 
M ALAM ATINA 
LAM BROU 
TARAM A 
FEUILLES DE 
VIGNE 
HUILE D’ OLIVE 
PATES 

 
 
RETSINA 
OLIVES 
 XIFIAS,ADAM IS 
PALIRIA 
            
   KORONIS 
M ELISSA 
FROM AGES  

11. CANETTE S.A. 
    RUE DE W ITTE DE HAELEN 28 
    1000 BRUXELLES 
    TEL.:02/223 13 82 
    FAX:02/223 18 45 
    RESP. M  TSANIS 

HATZIM ICHALIS 
LAFKIOTIS 
LAZARIDIS 
SKOURAS 
NEM EA 
IPIROS 
M ELISSA 
VARZOS 
 M INI, SANS RIVAL 

VINS 
VINS 
VINS 
VINS 
VINS 
FETA 
PATES 
OLIVES, POIVRONS 
OUZO 

 
14.  KASSOTAKIS  
     RUE ABBE DEM ARTEAU, 6 
     4140 LINSE-SPRIM ONT 
     TEL.:04/382 11 56,  
     0477309230, 
     FAX:04/382 29 69 
RESP. M .Kasotakis George 
 

 
VINS DE CRETE 
(M INOS<PEZA) , 
LIGRARAKI, 
THES/NIKI,THEBES, 
NAOUSSA 
TSIKOUDIA 
HUILE Laini 
PETITS PAINS 
CRETOIS 

 

15PAPADIM AS 
    391 chse d’Anvers 
    1000 Bruxelles 
    tel: 2035595 fax: 2035336 

  

 
18.SPRL PANO M ARIKA 
LESVOS DISTRIBUTION 
37, Rue des Cayats 
6001 M arcinelle 
Tel. :071/438581, 0477/287293 
Fax : 071/362093 
e-mail : Pano.marika@ skynet.be 
RESP. M r. Limneos M osco 

 
Varvagyannis 
Epom 
M elissa 
Tsatsoulis Royal 
Tratta 
Cair 
 

 
Biologique produits 
Huile d’olive 
Olive, Vins, 
Epices, Ouzo,Retsina, 
Feta, Pasta 

 
19.Niko Chaniotakis 

Schurfstraat 23 
3600 Genk 
Tel.-Fax: 089-249426 

     M obile: 0478-712008 
 

 
Alimentations 
(aussi produits 
biologiques) - vins 
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ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ 
 
DELHAIZE 
Broekooi 5 
1731 Zellik 
Tel.: 02 4122623, 0800 95713 
Fax:  02 4122639 
M r. Palma Dias 
CARREFOUR 
Avenue des Olympiades 20 
1140 Brussels 
Tel.: 02 7292737, 02 7292111, 02 7292806 
Fax : 02 7292895 
M r. Langlet 
M AKRO 
Bischoppenhoflaan 643-645 
2100 Antwerpen 
Tel. : 03 3289000 
Fax : 03 3254382 
M r. Yard Verberck 
ALDI 
Keerstraat 4 
9420 Ottergem 
Tel.: 053 827286 
Fax: 053 804861 
M r. W . De Nul 
COLRUYT N.V. 
Edingensesteenweg 196 
1500 Halle 
Tel.: 02 3601040 
Fax: 02 3600207 
M r. Jeff Paesmans 
M r. Jen Schockaert 
CORA – CEDICORA 
Rue de la Glacerie 122 
6180 Courcelles 
Tel. : 071 462290, 02 5585511 
Fax : 071 456719 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σόφια 

Evlogi Georgi 103 
Sofia 1504  -  Bulgaria 

Tel. +3592 9447959 - 9447790 
Fax +3592 9442868 

e-mail  economy@ grembassysofia.org 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
 
1. Λόγω κλίματος η Βουλγαρία δεν παράγει ελαιόλαδο και η εσωτερική αγορά δεν είναι 
εθισμένη, γενικώς, στην κατανάλωσή του. Στην κατεύθυνση αυτή έχει συντείνει και η τιμή 
του, η οποία μέχρι πρότινος το καθιστούσε απαγορευτικό για την μεγάλη πλειοψηφία των 
βούλγαρων καταναλωτών. Ωστόσο η σταδιακή, τα τελευταία χρόνια, αύξηση της 
καταναλωτικής δύναμης του βουλγαρικού πληθυσμού, σε συνδυασμό με την αργή αλλά 
υπαρκτή τάση και στην Βουλγαρία, απόδοσης ιδιαίτερης προσοχής στην διατροφή, 
δημιουργεί προοδευτικά συνθήκες τοπικής αγοράς ελαιολάδου. Σε αυτό συντείνει και η 
αύξηση των αλλοδαπών που διαμένουν στην χώρα.  
 
2. Οι ανάγκες εσωτερικής κατανάλωσης σε λίπη και έλαια της χώρας καλύπτονται κυρίως με 
τα ζωικά προϊόντα ή με άλλα φυτικά έλαια πλην του ελαιολάδου. Η Βουλγαρία έχει 
σημαντική παραγωγή ηλιοτροπίου (sunflower). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα 
στατιστικά στοιχεία του Βουλγαρικού Υπουργείου Γεωργίας, το 2003 καλλιεργήθηκαν 
674.883 εκτάρια γης με ηλιοτρόπιο (που αποτελεί το 20,8%  της συνολικά καλλιεργούμενης 
αγροτικής γης της χώρας). Η συνολική παραγωγή το 2003 ανήλθε στους 788.763 τόνους 
έναντι 645.369 το 2002 (αύξηση κατά 22,2% ). Το 97,8%  της συνολικής παραγωγής φυτικών 
ελαίων της χώρας προήλθε από τον ηλιοτρόπιο. Η μεγαλύτερη παραγωγή (το 70% ) 
προέρχεται από την νότια χώρα (κεντρική και ανατολική). Η ελκυστικότητα του ηλιελαίου 
για τους καταναλωτές προκύπτει από την τιμή του η οποία για την καλλιεργητική περίοδο 
2003/2004 ήταν κατά μέσον όρο 223 δολάρια ο τόνος. Η παραγωγή της χώρας 
καταναλώνεται κυρίως εγχωρίως (69% ), ενώ το 31%  εξάγεται με κυριότερους πελάτες τις 
κοινοτικές χώρες (όπου το 2003 στα τότε 15 μέλη της ΕΕ εξήχθησαν 149.302 τόνοι, ήτοι το 
60%  των συνολικών εξαγωγών. Στην Ελλάδα εξήχθησαν 522 τόνοι ήτοι το 0,002%  του 
συνόλου των εξαγωγών). Την ίδια χρονιά η Βουλγαρία εισήγαγε 4.590 τόνους ηλιέλαιο, εκ 
των οποίων οι 3.159 από την Μολδαβία. (Από την Ελλάδα την ίδια χρονιά εισήγαγε 364 
τόνους, ήτοι το 7,9%  των συνολικών εισαγωγών). Συνεπώς η εσωτερική κατανάλωση σε 
φυτικά λίπη της χώρας καλύπτεται βασικά από το εγχωρίως παραγόμενο ηλιέλαιο (μέση 
ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλιελαίου το 2005 ήταν 12,8 λίτρα, έναντι 12,6 λίτρων το 
2004).  
 
3. Οι δημοσιευόμενες βουλγαρικές στατιστικές εξωτερικού εμπορίου δεν περιλαμβάνουν την 
κίνηση των διαφόρων κατηγοριών ελαιολάδου. Αναγκαστικά χρησιμοποιούνται οι 
στατιστικές της Eurostat, οι οποίες επειδή ακόμη η Βουλγαρία δεν έχει καταστεί μέλος της 
ΕΕ, δεν καταγράφουν παρά το εμπόριο των ήδη κοινοτικών χωρών μαζί της. Συνεπώς 
ενδέχεται να μην αποκαλύπτουν την πλήρη εικόνα του κλάδου. (Πάντως είναι στατιστικά 
σωστό να δεχτούμε ότι τα σχετικά κοινοτικά μεγέθη αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό την 
πραγματικότητα, και λόγω του ιδιαίτερου γενικού βάρους του κοινοτικού εμπορίου στο 
συνολικό της Βουλγαρίας, αλλά κυρίως λόγω της ιδιομορφίας των κλάδων ελαιολάδου και 
ελιών).  Σύμφωνα με αυτές τις στατιστικές, μέχρι το 2004 δεν καταγράφονται εισαγωγές στην 
Βουλγαρία παρθένου ελαιολάδου από καμία κοινοτική χώρα. Το 2005 είναι η πρώτη χρονιά 
που καταγράφεται εισαγωγή ποσότητας παρθένου ελαιολάδου αξίας 3.056 ευρώ 
αποκλειστικά από την Ελλάδα (όπως προκύπτει από σχετικό συνημμένο Πίνακα). Αντίθετα 
καταγράφονται εισαγωγές στην βουλγαρική αγορά ελαιολάδου, άλλης ποιότητας εκτός του 
παρθένου, οι οποίες βαίνουν αυξανόμενες (για το σύνολο των χωρών της ΕΕ). Ειδικότερα το 
2005 εισήχθησαν ελαιόλαδα (πλην του παρθένου) συνολικής αξίας 1.774.955 ευρώ εκ των 
οποίων ποσότητες αξίας  155.237 ευρώ από την Ελλάδα (σύνολο μεριδίου 8,7% ). Συνολικά 
οι εισαγόμενες ποσότητες το 2005 αυξήθηκαν έναντι του 2001 που  ήσαν 676.750 ευρώ κατά 
162% , μέγεθος που υποδεικνύει την μεγέθυνση της αγοράς ελαιολάδου εντός μιας 
πενταετίας. Η αξία των ποσοτήτων ελληνικών ελαιολάδων που εξήχθησαν το 2001 στην 
Βουλγαρία ήταν 204.555 ευρώ (ήτοι μερίδιο 30,2% ). Συνεπώς αν και η συνολική εισαγωγική 
αγορά της Βουλγαρίας για τα κάθε είδους ελαιόλαδα αυξήθηκε κατά 162%  στην πενταετία 
2001-2005, εντούτοις τα ελληνικά προϊόντα μείωσαν το μερίδιό τους από 30,2%  σε 8,7% . 
Μόνο στο παρθένο ελαιόλαδο η αγορά κυριαρχείται απόλυτα από τα ελληνικά προϊόντα, 
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αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι ουσιαστικά πρόκειται για την πρώτη χρονιά (το 2005) που 
υπάρχει (ή έστω καταγράφεται στατιστικά) η αγορά αυτή.  
 
4. Σε ότι αφορά στις ελιές, σύμφωνα και πάλι με την Eurostat, η αγορά της Βουλγαρίας δεν 
φαίνεται να εμφανίζει αύξηση, αντιθέτως παρατηρείται μικρή μείωσή της (ίσως επειδή η ελιά 
είναι, εσφαλμένα, συνυφασμένη με «πτωχικότερο» διατροφικό πρότυπο, τόσο που δεν 
εξισορροπείται από τις ανάγκες καθιέρωσης προτύπου υγιεινής διατροφής). Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του σχετικού Πίνακα, οι συνολικές εισαγωγές της βουλγαρικής αγοράς ανήλθαν το 
2001  στα 4.115.805 ευρώ έναντι 4.092.383 το 2005 (μείωση κατά 0,5% ). Στα ενδιάμεσα έτη 
υπάρχει σταθερότητα των εισαγωγών. Εκ των εισαγωγών το 98,5%  προέρχεται το 2005 από 
την Ελλάδα. Το αντίστοιχο μερίδιο το 2001 των ελληνικών προϊόντων ήταν 97,6% . Συνεπώς 
η εισαγωγική αγορά της ελιάς στην Βουλγαρία είναι διαχρονικά σταθερή και τα ελληνικά 
προϊόντα είναι κυρίαρχα. Μέχρι πρόσφατα τα δίκτυα αγοράς (διανομών) στην Βουλγαρία 
ήσαν πολύ μικρά, χωρίς βάθος και με μικρή γεωγραφική κάλυψη. Τα τελευταία 2-3 χρόνια 
αρχίζουν να δημιουργούνται δίκτυα διανομών, τα οποία σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετούν 
ακόμη μόνο  τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στα μεγάλα αστικά κέντρα εντοπίζονται και τα, 
πρόσφατα, δημιουργούμενα σούπερμάρκετς. Ανεξάρτητα από την ίδρυση – με ταχύ πλέον 
ρυθμό – σούπερμάρκετς, εκ των οποίων τα περισσότερα εντοπίζονται στις λεγόμενες 
εκπτωτικές αλυσίδες, ακριβώς λόγω περιορισμένων ακόμη καταναλωτικών δυνατοτήτων, τα 
δίκτυα διανομής περιορίζονται σε μικρές επιχειρήσεις χονδρεμπορίας, οι οποίες τροφοδοτούν 
τις «μεγάλες επιφάνειες». Συνημμένα αποστέλλουμε τόσο καταστάσεις αλυσίδων 
σουπερμάρκετς όσο και εισαγωγέων τροφίμων και ελαιολάδου. Παραθέτουμε επίσης 
κατάσταση επιχειρήσεων διανομής τροφίμων ελληνικών συμφερόντων οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στην Βουλγαρία. Το Γραφείο ΟΕΥ Σόφιας έχει προτείνει στον Ελληνικό 
Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) την οργάνωση εβδομάδων προώθησης των 
ελληνικών προϊόντων σε επιλεγμένα σούπερμάρκετς τόσο το 2005 όσο και εφέτος, 
ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι η Ιταλία κάθε εξάμηνο οργανώνει 1 ή 2 τέτοιες εβδομάδες 
(που φθάνουν και τις 10 μέρες) σε σούπερμάρκετς της Βουλγαρίας. Η τελευταία πρότασή 
μας, υποδεικνύει συμμετοχή σε μεγάλη έκθεση τροφίμων στην Σόφια τον προσεχή Νοέμβριο. 
Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή της ΔΕΘ με μεγάλο ελληνικό περίπτερο στην πρόσφατη 
Διεθνή Έκθεση Foodtech στο πλαίσιο της εαρινής Τεχνικής ́Έκθεσης Φιλιππούπολης τον 
περασμένο Μάιο άφησε πολύ ενθαρρυντικές εντυπώσεις στους έλληνες εξαγωγείς.  
 
5. Συμπερασματικά σημειώνουμε ότι αν και ο πληθυσμός της Βουλγαρίας συνεχίζει να 
συρρικνώνεται (το 2005 μειώθηκε ακόμη κατά 42.300 άτομα προσεγγίζοντας τα 7.718.750 
κατοίκους) εντούτοις το μέγεθος της αγοράς ελαιολάδου αυξήθηκε κατά 2,5 φορές στην 
τελευταία πενταετία. Στην  διευρυνόμενη ωστόσο πίτα το μερίδιο των ελληνικών προϊόντων 
μειώνεται λόγω έλλειψης επιθετικής πολιτικής, η οποία μεταφράζεται στην, μέχρι πρόσφατα, 
(διότι ήδη από το 2005 καταγράφουμε προωθητικές εκδηλώσεις στην Βουλγαρία) παντελή 
απουσία μας από γενικές και ειδικές Εκθέσεις, από την παντελή ανυπαρξία επιχειρηματικών 
αποστολών και από την ενδεχόμενη αδυναμία μας να εντοπίσουμε στην βουλγαρική 
οικονομία τα σπέρματα εκείνα τμημάτων της αγοράς με υψηλά καταναλωτικά πρότυπα. Τα 
τμήματα αυτά της αγοράς έχουν βεβαίως εντοπίσει και τα αξιοποιούν ήδη οι ιταλικές κυρίως 
και οι ισπανικές (γνωστές και από την Ελλάδα) επιχειρήσεις ελαιολάδου, οι οποίες με τις 
διεθνείς τους συσκευασίες αλλά και τις όμοιες με την Ελλάδα τιμές τους κατακλύζουν τα 
ράφια των πολλαπλασιαζόμενων πλέον βουλγαρικών σούπερμάρκετς. Ωστόσο πιστεύουμε 
ότι εφόσον αξιοποιήσουμε λίγες μόνο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η τοπική αγορά και 
την εν γένει καλή διάθεση του βουλγαρικού καταναλωτικού κοινού έναντι των ελληνικών 
τροφίμων, θα μπορέσουμε να ανακτήσουμε ικανοποιητικά μερίδια, όπως συμβαίνει με το 
παρθένο ελαιόλαδο και τις ελιές, όπου τα ελληνικά προϊόντα κάνοντας χρήση κυρίως της 
αναμφισβήτητης ποιότητάς τους μονοπωλούν στην ουσία την βουλγαρική αγορά.  
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Μερίδια Βουλγαρικής αγοράς ελληνικών προϊόντων : ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 

Ελαιόλαδο, €   2001 2002 2003 2004 2005 

EU : : : : 3,056 

GR : : : : 3,056 
VIRGIN LAM PANTE 
OLIVE OI//OF THE OIL  

GR/EU : : : : 100.0 

EU 307,841490,401606,838912,479 1,017,167 

GR 85,487 85,043 132,761154,568 124,640 
OLIVE OIL OBTAINED 
FROM  THE//ANTE OIL)  

GR/EU 27.8 17.3 21.9 16.9 12.3 

EU 237,485238,677199,747207,734 216,492 

GR 101,38061,926 19,862 12,407 8,251 
OLIVE OIL AND 
FRACTIONS 
OBTA//ODIFIED)  GR/EU 42.7 25.9 9.9 6.0 3.8 

EU 131,424253,778639,6431,001,612541,296 

GR 17,688 47,223 284,769509,884 22,346 
OTHER OILS AND THEIR 
FRACTIO//CRUDE)  

GR/EU 13.5 18.6 44.5 50.9 4.1 
 
 
Μερίδια Βουλγαρικής αγοράς ελληνικών προϊόντων : ΕΛΙΕΣ 
 

Ελιές, €   2001 2002 2003 2004 2005 

EU 767,437 1,696,8481,813,3331,282,8931,258,711 

GR 656,931 1,355,8551,508,8581,004,4411,221,611 OLIVES, PREPARED 
OR PRESERVE//5 KG 

GR/EU 85.6 79.9 83.2 78.3 97.1 

EU 3,348,3682,200,3522,238,3322,782,7522,833,672 

GR 3,340,1582,197,3532,228,4012,782,7133,207,355 
OLIVES, PREPARED 
OR PRESERVE//> 5 
KG  

GR/EU 99.8 99.9 99.6 100.0 113.2 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
1.  AFRODITA 

TRADE LTD. 
7, D. HADZIKOCEV STR. 
Fl. 5, APP. 10, LOZENETS 

SOFIA 02/ 978 4157 
citrus97@ mail.bg 

02/ 978 8093 V. GAYTANIDIS IM PORT OF FRUIT & VEGETABLE 8 

2.  ADAM S CAFFE L.K. LIULIN 10, BL. 108, ENTR. A, 
FL. 3, AP. 9 
49, POP BOGOM IL STR. 

SOFIA 
 
SOFIA 1000 

02/ 983 24 73 
 

02/ 983 16 18 CHARAL. ADAM IDIS  
 

IM PORT & TRADE OF CAFFE 14 

3.  AGROTRANS 
LTD 
 

17, M ORENI STR. SOFIA 02/ 244811, 271230 
 

02/ 244 811 KOSTAS DANIIL 
DIM OS SOUFLERIS 

TRADE W ITH M EAT PRODUCTS   

4.  AGROM ET SELO ZEGLARTZI   TERVEL 9450 05753/ 2009 
 

05753/ 2003 GEORGIOS GEORGOU PACKAGING & TRADE OF DRIED FRUITS, 
HERBS & OTHER FOOD STUFF 

30 

5.  ATHENE 
 

14, PIROTSKA STR. 
104, VITOSHA STR. 
107, RAKOVSKA STR.  

SOFIA 1000 02/ 981 9742 
02/ 953 2394 
02/ 980 6148 

02/ 981 97 42 KYR. HARPANTIDIS SW EETS 20 

6.  BEST FOODS 138 EUROPA BLV, 
J.K. LIOULIN 1 

SOFIA 1324 02/ 259 088 
02/ 246 123 
best_foods@ abv.bg 

02/ 253 686 I. PIGADAS, E.OCHONOS PRODUCTION OF CROISSANTS 60 

7.  CHIPITA  
(CHIPITA 
INTERNATIONA
L S.A.) 

KAZITCHANE ESTATE, 
PANCHAREVO DISTRICT 
www.chipita.bg, www.chipita.com 

SOFIA 1523 02/ 976 1600, 976 1711 
office@ chipita.bg 
 

02/ 976 1800 STAM ATIS 
THEODOROPOULOS 

FOODSTUFF (CROISSANTS) 550 

8.  CHIPITA FOODS 
BULGARIA JSD 

1A, OKOLOVRASTEN PUT STR.,  2100 ELIN PELIN 0725/ 60050, 68555, 0725/ 
68510 
0898 773329 
tsiliberdis_n@ chipitafoods
.com 

0725/ 68540 
 

NIKOS TSILIBERDIS PRODUCTION OF CONFECTIONARY 
SW EET ROLLS  

260 

9.  DELTA 
BULGARIA SA 
(DELTA GROUP 
OF COM PANIES) 
 

261, LOM SKO SHOSE BLVD., 
PARCEL “PLANOSNIM ACHEN” 
No 160-163 
www.delta.bg 

SOFIA 1220 
 

02/ 937 55 00, 1, 2, 24 
delta@ delta.bg 
 

02/ 934 11 36 
02/ 937 55 62 
 

G. M AKRIDOPOULOS 
DIM . KARAGIANNIS 
YIANIS HRISTOFORIDIS 

PRODUCTION & TRADE OF DELTA ICE-
CREAM  

220 

10.  DID LTD 2-4, VITBOL STR., 
 KV. HADJI DIM ITAR (CORNER 
W ITH REZBARSKA STR.) 

SOFIA 1510 02/ 945 48 36 
02/ 473 873 
did.ltd@ mail.bg 

02/ 945 48 36 DIM . OIKONOM OU TRADE OF OLIVES AND OIL 24 

11.  DIM ITRA LTD 
 

5, DELI RADI SLIVEN 8800 044/ 625 396, 667 438 
yove_iva@ abv.bg 

 DIM ITRIOS SAM ARAS SUPERM ARKETS, IM PORT OF OLIVES, 
BOTTELING OF OLIVE OIL 

18 

12.  DRESTI FRUIT 
 

13, TSVETAN LAZAROV STR 
STOCK ROOM  34 

SOFIA 1594 02/ 978 29 96 
0887/ 949320 
0887/ 226971 

02/ 978 26 96 
02/ 978 54 18 

HRISTOS DRESTIS 
ANI SAPUNDJIEVA 

FRUIT IM PORT 15 

13.  EVGA 
BULGARIA LTD 

1, SKALDOVA BAZA STR., 
ILIENTZI 
www.evga.bg 

SOFIA 1271 02/ 936 1029, 35 
 

02/ 838 1228 KONSTANTINOS DAVRIS TRADE OF EVGA ICE CREAM  & OTHER 
PRODUCTS 

 

14.  EXOTIC FRUIT 50 – 56, YAVOROV BLV., SOFIA 1407 02/ 868 6110 02/ 868 5592 VIKY PANTAZOPOULOU FRESH FRUITS INTERNATIONAL TRADE 16 
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LOSENETS katsikgr@ netel.bg 
15.  FEDON 

 
 

6, TSARITSA IOANNA 
www.fedon.bg 

PAZARDJIK 4400 034/402 021 
info@ fedon.bg 

034/ 447040 PAN. SOROLOPIS SW EETS 60 

16.  FLORINA 
BULGARIA 
(FLORINA–
HONEOS) 

7 SAM OKOVSKO SHOSSE  
GORUBLIANE 
www.florina.bg 

SOFIA 1138 02/ 976 01 00 
florina@ florina.bg 

02/ 975 17 75 VALENTIN SHTONOV FRUIT JUICES & SOFT DRINKS 150 
 

17.  FOOD YARD 
HOLDING  

BUSINESS CENTER RUCHEI 
SQUARE 
www.food-yard.com 

Sofia 1680 02/ 958 0830
office@ food-yard.com 

02/ 958 0845 ALEX PAPACHATZIS FOOD TRADE   

18.  INTERFOODS  
(PAPADOPOUL
OS) 

57, CHRISTOFOR KOLUM B BLVD SOFIA 1540 02/ 817 1010 
office@ interfoodsbg.com 
petridispetros@ in.gr 

02/ 810 1020 PETROS PETRIDIS BISCUITS 60 

19.  INTERION SHIAKOVTSI ESTATE  
9, SHESTI  SEPTEM BER STR. 

KOSTINBROD 2230 0721/ 66 222, 66 333 
 

0721/ 66 222, 
0721/ 66 333 

ATHAN. DRAGATSIS TRADE REPRESENTATIVE OF “ION” 
PRODUCTION OF CHOCOLATE  

10 

20.  M EVGAL 
BULGARIA LTD. 
(M EVGAL S.A.) 

29-37, CHRISTO SM IRNENSKI 
BLVD., ENTR.3, FL.7, LOZENETZ 
AREA 
 
INDUSTRIAL AREA, P.O.BOX 90 

SOFIA 1164 
 
 
 
VELINGRAD 4600 

02/ 963 4732 
info@ mevgal.bg 
 
 
0359/ 525 83, 589 78 

02/ 963 4861 
 
 
 
0359/ 517 03 

GENOVEVA 
BAKARDJIEVA 

PROCESSING OF M ILK, EXPORT OF  
CHEESE 

27 

21.  M INERAL 
W ATERS 
BANKIA LTD. 
(Coca-Cola 
Hellenic Bottling 
Company) 

162, STEFAN STAM BOLOV BLVD  
www.cchbc.com  

1320 BANKIA 02/ 8127102, 104, 105 
 

02/ 8127 190, 
125 

BOIAN PETKOV M INERAL W ATER  

22.  NIKAS-RODOPA 
(NIKAS) 
 

39 TSAR IVAN SHISHM AN STR. BOTEVGRAD 2140 0723/ 663 40, 663 42 
nikas@ botevgrad.com 
 

0723/ 663 41 EVANG. KORINIS 
TODOR TOM OV 
N. ALEXANDROU 

PRODUCTION OF PROCESSED M EAT 80 

23.  PAPAS OLIO PIC INDUSTRIAL ZONE YAM BOL 8600 046/ 661 405, 6,8, 11 
Papas_oil@ yahoo.com 

046/661 408 ILIA NAIDENOV 
ANTONIOS 
PAPATEODOROU 

PLANTATION PRODUCTS  

24.  P. I.C. CO  
IM PORT-
EXPORT 

KAZITCHANE, INDUSTRIAL 
AREA 

SOFIA 1532 02/ 999 50 31-3 
picco@ pic-co.com  
techno@ pic-co.com  

02/ 9999 514 DIM ITRIOS VINTZILEOS FOOD PRODUCTION, DISTRIBUTION  80 

25.  PAM I 
BULGARIA LTD.  

26, PIRIN STR., FLOOR 3, AP.13, 
BUKSTONE DISTRICT  

SOFIA  02/ 856 9003 02/ 9556 137 LIVERIS M ITAKAKIS 
PETER ASSENOV  

PRODUCTION OF SW EETS  6 

26.  PIZZA 
RESTAURANT 
GUSTOSA 

AL. M OM CHEV STR., BL. 30, L.K. 
SLATINA 

SOFIA 02/ 971 37 73 
 

 GIORGIOS GEORGOS  PIZZA RESTAURANT 25 

27.   SOFIA M EL 
(LOULIS 

4 PAVLINA UNOUFRIEVA STR. 
www.sofiamel.bg 

SOFIA 1510 02/ 81 32 700, 1, 2 
info@ sofiamel.bg 

02/ 81 32 600 
 

STEFANOS KROM YDAS 
K. 

FLOUR 230 
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HOLDING) KONTOCHRISTOPOULOS  
28.  SUPERFRUIT 13, M OM INA TCHESHM A STR. 

STOCK ROOM  36 
SOFIA 1574 02/ 978 32 93 

siouperisfruits@ yahoo.gr 
superfruit@ tea.bg 

02/ 978 32 93 GEORGIOS SOUPERIS FRUIT IM PORT 10 

29.  UNIBAH 
TREFEM BORIKI 

HOTEL VEREA, FL.II, R. 217 
 

STARA ZAGORA 
6000 

042/ 270 41 
042/ 52 195 

042/ 270 41 HR. GRIGORIOU FOODSTUFF TRADE 13 
 

30.  UNITED M ILK 
COM PANY 
(GLOBAL 
FINANCE -EFG 
EUROBANK 
A.E) 

13, PROF. TSVETAN LAZAROV 
STR. 
www.umc.bg 
 

1574 SOFIA 02/ 970 6969 
02/ 970 6964 
umc@ umc.bg 

02/ 970 6962 TRAYAN CHALADJOV 
AGIS HILIARHOPOULOS 
DIM ITRIS GALATAS 

PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS  928 

31.  VEN TRADE QU. Z.K. BIKSTON 
26, PIRIN STR., FL.3, APT. 13 

SOFIA 1618 02/ 955 6131, 8569 003 
ventrade@ techno-link.com 

02/ 955 61 37 GIANNIS LIOLIOS DISTIBUTION, AND DELIVERY CO FOR 
FOODS (NUTS, VEG.CREAM S) 

54 

32.  VITALAKT S.A. 
(United M ilk Co.-
EFG 
EUROBANK 
A.E.) 

ZAPADNA PROM ISHLENA ZONA VARNA 9009 052/ 500 233
052/ 502 058 

052/ 501 091 PETKO ATANASOV 
 

PRODUCTION OF YOGHURT & M ILK   

33.  VITAM INA S.A. 1,THRAKIA STR. STAM BOLIISKI 
4210 

0339/2386 0339/ 52 56 GIANNIS SAM ARAS FRUIT, VEGETABLE JUICES  
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Criteria: activity: Chain+stores+and+superm arkets  

Com pany List  

M ark   Nam e Address Phone Fax e-m ail or web site 

 
 Aetos-targovia Ltd  

ul. Svoboda 3
8500 Aitos  

(0558) 22770   
 

 
 
Agro-industrial-
Bojidar Petrakiev 
P.M .  

j.k. Drujba, bl. 86, vh. 
V, ap. 44 
1592 Sofia  

(02) 9632237  9631984 
 

 
 
Agromach Holding 
Ltd  

ul. Klokotnitsa 29
1233 Sofia  

(02) 8323069  9311200 
agropchel@ mb.bia-bg.com 

 
 Aidatour Plc  

pl. Svoboda 1
6300 Haskovo  

(038) 661440; 
624029  

664844  
aidatour@ haskovo.net 

 
 Al & Co Plc  

ul. D-r Tsvetan 
Zangov 2
9700 Shoumen  

(054) 830590  830666  
 

 
 Alem Ltd  

ul. Haidushka gora 60
1680 Sofia  

(02) 9503131  9503130 
 

 
 
Alphacom AD  10 
stores  

Dimitrovgradsko 
shosse; P.O.Box 19
6304 Haskovo  

(038) 605100; 
605111  

605151  
maritsa@ haskovo.net 
web: www.maritsa.net 

 
 Antonii Ltd  4 stores 

qu. Drujba, bl. 20
8800 Sliven  

(044) 667043; 
666966  

667843  
antoniy@ merkanto.com 
web: www.merkanto.com 

 
 Avis Rara Ltd  

ul. Parensov 16
1000 Sofia  

(02) 9806213  9806212 
avisrara@ bgnet.bg 

 
 
Bai Gencho Ltd  4 
stores 

bul. Yanko Sakazov 
24 
1504 Sofia  

(02) 9441419; 
9865430  

8465406 
gencho@ baigencho.com 
web: www.baigencho.com 

 
 
Billa Bulgaria Ltd  
16 stores 

bul. Bulgaria 55
1404 Sofia  

(02) 8188110  9174046 
t.monov@ bg.billa.co.at 
web: www.billa.bg 

 
 
Boni Holding Jsc  24 
stores   

ul. Stara planina 25
1504 Sofia  

(02) 8462231; 
8463690  

8464280 
boni@ boniholding.com 
web: www.boniholding.com

 
 
Boyla Ltd Shopping 
centre  

Samokovsko shosse 1
1138 Sofia  

(02) 9175501  9745031 
 boyla@ mail.boyla.net 

 
 Bramchiiski Ltd  

bul. Hristo Botev 74
5800 Pleven  

(064) 844975  844975  
naskob@ intercom.bg 

 
 Bulmarket DM  Ltd  

ul. Tutrakan 100
7000 Rousse  

(082) 844861  844862  
office@ bulmarket.bg 
web: www.bulmarket.bg 

 
 

CBA-Bulgaria Jsc 
Europa Chain of 
Supermakets  160 
stores 

ul. Atanas Dalchev 93-
96 
1113 Sofia  

(02) 8709026  8709076 

www.cba.bg 

 
 Central Hali Jsc  

bul. M aria Luiza 25
1000 Sofia  

(02) 9176106  9176127 
c-hali@ bulinfo.net 

M ark   Nam e Address Phone Fax e-m ail or web-site 

 
 
Eko-Assorti-Baichev 
Co  

ul. Dobri Chintulov 5
8800 Sliven  

(044) 624722; 
623803  

625379  
ekoasorti@ boss.bg 

 
 
Finmark Commercial 
Ltd  

ul. Hadji Dimitar 24
5250 Svishtov  

(0631) 60442; 
23886  

60442  
 

 
 
Hleboproizvodstvo i 
sladkarstvo Ltd  

ul. M agistralna 
5000 Veliko Tarnovo  

(062) 622585  623956  
 

 
 Hranitelni stoki  

ul. D. Blagoev 19
9700 Shoumen  

(054) 800894; 
800882  

800894  
 

M ark   Nam e Address Phone Fax e-m ail or web-site 

 
 Hranitelni stoki Ltd  

ul. Kichevo 2
5800 Pleven  

(064) 892222; 
892233  

23821  
hrstoki@ mbox.digsys.bg 

 
 Hrans Commerce Ltd  

bul. Stamboliiski 142a
1309 Sofia  

(02) 9200229   
 

 
 Imppex P.M .  

ul. Chataldja 62
5800 Pleven  

(064) 801808; 
838113  

840974  
imppex@ el-soft.com 

 
 
Interservice Uzunovi 
Plc  

ul. Devnya 16
9000 Varna  

(052) 630100; 
687659  

630730  
office@ isu.bg 

 
 
Kaufland Bulgaria 
AD  

ul. Kukush 1
1309 Sofia  

(02) 8126182; 
8126187  

8126228 
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 Kosmos Cooperative  

ul. Al. Stamboliiski 1
7900 Omurtag  

(0605) 3738; 
2381  

2134  
 

 
 
M ETRO Cash and 
Carry Bulgaria 
EOOD  7 stores 

bul. Tsarigradsko 
shosse 7-11 km
1784 Sofia  

(02) 9762201  9762203 
emilian.abadjiev@ metro.bg
www.metro.bg 

M ark   Nam e Address Phone Fax e-m ail or web-site 

 
 Obshtinski Pazar  

ul. Ilarion 
M akariopolski 40
4230 Assenovgrad  

(0331) 22635   
 

 
 Obshtinski Pazar  

ul. G.S. Rakovski 1
2300 Pernik  

(076) 21216; 
24757  

 
 

 
 Obshtinski Pazar  

Tsentralen kooperativen 
pazar 
3700 Vidin  

(094) 600727; 
600726  

 
 

 
 Obshtinski Pazar  

bul. Simeon Veliki
9700 Shoumen  

(054) 60676; 
60776  

 
 

 
 Obshtinski Pazar Ltd  

ul. Otets Paisii 23
5300 Gabrovo  

(066) 806993  806693  
 

 
 
Pazar za plodove, 
zelenchutsi i tsvetya 
Plc  

bul. Starozagorsko 
shosse 
8800 Sliven  

(044) 622618; 
662081  

623877  
ppzc@ sl.bia-bg.com 

M a
rk 

  Nam e Address Phone Fax 
 

 
 Pernik-commerce Ltd  

ul. Sredets 1a
2300 Pernik  

(076) 647755; 
647765  

647701  
 

 
 Piccadilly EAD  4 stores 

ul. Bitolya 1a
9002 Varna  

(052) 663434; 
663433  

663456  

 headoffice@ piccadilly
-bg.com 
web: www.piccadilly.b
g 

 
 Plodex Ltd  

ul. Potsdam 1
7000 Rousse  

(082) 845513; 
845984  

841808  
 

 
 
Plodove i zelenchutsi 
Ltd  

bul. Bulgaria 95
6600 Kardjali  

(0361) 65316; 
0888204441  

65313  
 

 
 Ramstore Bulgaria Jsc  

bul. Alexander 
Stamboliiski 196
1373 Sofia  

(02) 9200550; 
9200077  

9202017  
 

 
 
Regional cooperative 
union  

ul. Kolyo Ganchev 54
6000 Stara Zagora  

(042) 638328; 
626252  

638603  
 

 
 
Regional cooperative 
union  

bul. 25 septemvri 26
9300 Dobrich  

(058) 602755; 
602560  

602376  
 

 
 
Regional cooperative 
union Plovdiv-baza 
Karlovo  

ul. Dabensko shosse 1
4300 Karlovo  

(0335) 96570; 
94444  

96570  
 

 
 
Regional cooperative 
union Zagorets  

ul. Narodni buditeli 34
8900 Nova Zagora  

(0457) 28078; 
22817  

22817  
 

 
 Rishar-commerce Ltd  

Avtogara-Sever 
5800 Pleven  

(064) 20086   
 

 
 Samara 98 Jsc  

ul. Kolyo Ganchev 62
6000 Stara Zagora  

(042) 27045; 
38768  

 
 

 
 Sarra-Atanasovi & Co  

pl. Troikata, office 11
8000 Burgas  

(056) 800411; 
816582  

 
web: www.appoksarra.
gbg.bg 

M ark   Nam e Address Phone Fax e-m ail or web-site 

 
 Solaris-AS Ltd  

j.k. Drujba 1, ul. Dimitar 
Spissarevski 26
1592 Sofia  

(02) 9782288; 
793049  

793744  
solaris-as@ internet-
bg.net 

 
 
Stoyan Kolev Trading 
P.M .  

ul. Slaveikov 3a
8500 Aitos  

(0558) 3137   
kolevi@ top.bg 

 
 
Targovia na edro-
Sliven Ltd  

ul. Deli Radi 5
8800 Sliven  

(044) 625226; 
624736  

624701  
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 Targovia-99 Jsc  

ul. Vassil Levski 8
7200 Razgrad  

(084) 24488; 
24207  

22451  
 

 
 
Van Holding Ltd 
Fantastico Chain of 
Supermakets 27 stores 

ul. Anton Naidenov 12
1700 Sofia  

(02) 9692500  9692531  

office@ ff-bg.com 

web: www.ff-bg.com 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι 

17, rue Auguste Vacquerie 
75116 Paris  -  France 

Tel. +331 47202660  -  47205154 
Fax +331 40701904 

e-mail  ambcomgr@ yahoo.fr 
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H  ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 

 

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Κεντρικός φορέας στον τομέα του ελαιολάδου στη Γαλλία είναι η Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Ελαιολάδου AFIDOL (Association Francaise Interprofessionelle de l’ Olive) η 
οποία συγκεντρώνει τους παρακάτω φορείς. FNHP : Εθνική Ομοσπονδία παραγωγών 
κηπευτικών προϊόντων και καλλιεργητών ελιάς. FOPO : Ομοσπονδία παραγωγών 
ελαιολάδου. FFPO : Γαλλική Ομοσπονδία ελαιοπαραγωγών. FSPAOC : Ομοσπονδία 
συνδικάτων παραγωγών ελαιών και ελαιολάδου ονομασίας προελεύσεως. FOF : Γαλλική 
Ομοσπονδία ελαιολάδου. FCO : Ομοσπονδία Συνεταιρισμών ελαιολάδου. SNM  : Εθνική 
Ένωση ιδιοκτητών ελαιοτριβείων. FEDICO : Γαλλική Ομοσπονδία εμποροβιομηχάνων 
ελαιολάδου. 
Οι αρμοδιότητες της AFIDOL είναι : 
Η παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς ελαιολάδου σε διεθνές επίπεδο και ενημέρωση 
των γάλλων παραγωγών. Η παρακολούθηση της διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαίσίου σε 
κοινοτικό επίπεδο και προσαρμογή του αντιστοίχου γαλλικού. Η συνεργασία με ερευνητικά 
ιδρύματα, πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής 
και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Η οργάνωση εκδηλώσεων για την παρουσίαση 
των θετικών επιπτώσεων της κατανάλωσης ελαιολάδου στην υγεία και προώθηση της 
μεσογειακής διατροφής. Η παρουσία σε εξειδικευμένες εθνικές και διεθνείς εκθέσεις. 

 

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Η Γαλλία είναι η μεσογειακή χώρα της Ε.Ε. με την μικρότερη παραγωγή ελαιόλαδου. 
Το γεγονός αυτό απασχολεί τις αρχές και έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια 
προσπάθεια αύξησης της παραγωγής, με την εφαρμογή του Εθνικού Πλάνου 
εκσυγχρονισμού του τομέα του ελαιόλαδου. Το πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτείται 
απο την Ευρ.Επιτροπή, το Γαλλικό κράτος και τις περιφέρειες που διαθέτουν 
παραγωγή ελαιολάδου. Με το πρόγραμμα αυτό ήδη έχουν φυτευθεί ή ανανεωθεί 
3.500 εκτάρια ελαιών και η συνολική καλλιεργούμενη έκταση προσεγγίζει έτσι τα 
48.000 εκτάρια ( 1%  της συνολικής κοινοτικής). Ο αριθμός των ελαιοδέντρων 
ανέρχεται σε 4.000.000 κατανεμημένα σε 84 ανά εκτάριο, κατά μέσο όρο. Η ετήσια 
παραγωγή για το 2005 αναμένεται να προσεγγίσει τους 6.500 τόννους, έναντι 5.000 
τόννων του 2004. Η παραγωγή αυτή αναλύεται σε 2.500 τόννους επιτραπεζίων ελαιών 
και 4.500 τόννους ελαιολάδου. Η πρόβλεψη για το μέλλον, βάσει του προγράμματος, είναι 
ότι η παραγωγή θα διπλασιαστεί σε ορίζοντα 6 ή 7 ετών. Ακόμα και έτσι πάντως παραμένει 
πολύ χαμηλή σε σχέση με λοιπές ελαιοπαραγωγές κοινοτικές χώρες. Στον τομέα της 
ελαιοπαραγωγής απασχολούνται, περίπου, 20.000 παραγωγοί, ενώ υπάρχουν γύρω στις 200 
παραγωγικές μονάδες, σε όλη τη Γαλλία. Η παραγωγή είναι εντοπισμένη κυρίως στις 
περιφέρειες Provence – Alpes – Cote d’ Azur και Languedoc – Rousillon. 
 

3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
 
Η κατανάλωση ανήλθε σε 98.500 τόνους για το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,5%  
έναντι του προηγούμενου έτους και καλύπτεται, κυρίως, από τις εισαγωγές που ανήλθαν σε  
92.000 τόνους. Υπολογίζεται ότι κάθε νοικοκυριό καταναλώνει, κατά μέσο όρο, 3,4 λίτρα 
ελαιόλαδου ετησίως.  Με βάση τα στοιχεία της AFIDOL, οι σημαντικότεροι παράγοντες 
επιλογής ελαιολάδου απο τους καταναλωτές είναι οι ακόλουθοι, κατά σειρά σπουδαιότητος. 
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Γεύση, Αγνό παρθένο, Τιμή, Προέλευση, Διαφανής συσκευασία, Χρώμα, Αναγνωρισιμότητα 
ετικέτας. 
Η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών χρησιμοποιεί το ελαιόλαδο καθόλη τη διάρκεια του 
έτους, ενώ παρατηρούνται αυξητικές τάσεις συχνότερης χρησιμοποίησης κατά τη διάρκεια 
των καλοκαιρινών μηνών. Η συντριπτική πλειοψηφία προμηθεύεται επίσης το ελαιόλαδο απο 
τα πολυκαταστήματα όπου πραγματοποιεί και τις υπόλοιπες αγορές τροφίμων. Παρατηρείται 
πάντως τελευταία και ανοδική τάση των αγορών απο εξειδικευμένα καταστήματα και 
απευθείας απο τους παραγωγούς. Επισημαίνουμε ότι σημαντικό ποσοστό καταναλωτών, 
περίπου ¼ αυτών και κυρίως γυναίκες, αγοράζουν ελαιόλαδο απο τον τόπο των 
καλοκαιρινών τους διακοπών. Το γεγονός αυτό, με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό γάλλων 
τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας, δημιουργεί ευκαιρίες δυνατότητες διαφημιστικής 
καμπάνιας με προσφορά διαφημιστικών φιαλών στα κύρια σημεία εξόδου απο την Ελλάδα. 
 

4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 
Σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών ελαιολάδου, ελαφρά αυξημένες σε σχέση με 
προηγούμενα έτη, προέρχεται από χώρες της Ε.Ε. και η Ισπανία αποτελεί τον πρώτο 
προμηθευτή (68.500 τόνοι το 2005) ενώ στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιταλία 
(21.230 τόνοι το 2005). Παρατηρούμε  δηλαδή ότι, ουσιαστικά, οι δύο αυτές χώρες 
μονοπωλούν την γαλλική αγορά. Οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε μόλις 606 
τόννους το 2005 έναντι 528 τόννων το 2004. Οι εισαγωγές επιτραπεζίων ελαιών 
ανήλθαν σε 1.415 τόννους, έναντι 2.086 για το 2004, παρουσιάζοντας σημαντική 
μείωση κατά 30% . Το 92,33 των εισαγωγών είναι αγνό παρθένο ελαιόλαδο και μόλις 
7,67 από ελαιόλαδα άλλης ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύεται η υψηλή 
καταναλωτική συνείδηση του Γαλλικού κοινού και η προσπάθεια αναζήτησης 
καλύτερης ποιότητας.  Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται επίσης από την 
παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια μεταστροφή προς το ελαιόλαδο σε βάρος των 
λοιπών ελαίων και κυρίως του ηλιέλαιου. Το τελευταίο κάλυπτε ποσοστό 71%  της 
αγοράς το 1991 και πλέον έχει περιοριστεί σε 44,6% . Οι εισαγωγείς και διανομείς 
προσπαθούν να διατηρήσουν και αυξήσουν την κατανάλωση προτείνοντας νέες 
συσκευασίες και προσφορές σε ειδικές τιμές. Προωθούν επίσης νέες γεύσεις, μίξεις 
διαφόρων τύπων ελαίων, μεταξύ των οποίων και ελαιόλαδο. Παρατηρούμε συνολικά 
ότι, ενώ η κατανάλωση ελαιών υποχωρεί στην γαλλική αγορά, η κατανάλωση 
ελαιόλαδου παρουσιάζει ελαφρά αυξητικές τάσεις και το αγοραστικό κοινό 
στρέφεται προς την υψηλή ποιότητα.  
 
5. ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Ο Κανονισμός ΕΕ/1019/2002 απο 13/06/2002, σχετικά με τους κανόνες εμπορικής 
διακίνησης του ελαιολάδου, ρυθμίζει τους τρόπους και διαδικασίες σήμανσης των αγνών 
παρθένων ελαιολάδων για τα οποία επιτρέπεται η χρήση ονομασίας προέλευσης. Σύμφωνα με 
τον Κανονισμό, η επισήμανση προέλευσης επιτρέπεται μόνο για το αγνό παρθένο ελαιόλαδο 
υψηλής ποιότητος και το αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Η ετικέτα μπορεί να αναφέρει τη χώρα 
προέλευσης, ακόμα δε και τον συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο παραγωγής. Όταν το 
ελαιόλαδο παράγεται σε μία άλλη χώρα απο αυτή της συγκομιδής ελαίων, θα πρέπει να 
υπάρχει σαφής αναφορά στην ετικέτα. Για τον χαρακτηρισμό ενός ελαιολάδου ως ΠΟΠ 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ/2081/92. Η διαδικασία πιστοποίησης των 
προϊόντων για διακίνηση στη γαλλική αγορά πραγματοποιείται απο το Εθνικό 
Διεπαγγελματικό Σύνδεσμο Ελαιολάδου (ONIOL) που χορηγεί το απαραίτητο πιστοποιητικό, 
μετά από ποιοτικό έλεγχο. 
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6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
Οι πλέον διαδεδομένες συσκευασίες είναι οι πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων και οι γυάλινες 
του 1 και 0,75 λίτρων. Οι μικρότερες συσκευασίες των 0,50 και 0,25 λίτρων σε φιάλες απο 
γυαλί και μεταλλικό περιτύλιγμα έχουν κάνει εντυπωσιακή είσοδο στην αγορά, κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών και όλο και περισσότεροι παραγωγοί και διανομείς στρέφονται 
προς αυτές τις συσκευασίες.  
 
7. ΤΙΜΕΣ 
 
Η μέση τιμή ανά λίτρο για το αγνό παρθένο ελαιόλαδο παρουσιάζει αυξητικές τάσεις κατά 
την διάρκεια των τελευταίων ετών και ανήλθε για το 2005 σε 6,41 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 
5,33 ευρώ το 2004 και 4,19 το 2003. Οσον αφορά τις πωλήσεις στην αγορά, οι τιμές του 
ελαιόλαδου που πωλείται χωρίς ετικέτα από τις μεγάλες αλυσίδες διανομής παρέμειναν 
σταθερές, στα επίπεδα των 5 ευρώ ανα λίτρο, ενώ τα εισαγόμενα ελαιόλαδα με επώνυμες 
ετικέτες παρουσίασαν σημαντική αύξηση  της μέσης τιμής των για για το 2005 σε  6 ευρώ το 
λίτρο, έναντι 4,5 ευρώ το προηγούμενο έτος. Τα ελαιόλαδα με εθνικές ετικέτες παρουσίασαν 
επίσης σταθερότητα μέσων τιμών που ανέρχονται σε 6 ευρώ το λίτρο. Τα βιολογικής 
προέλευσης ελαιόλαδα διατίθενατι σε σημαντικά υψηλότερες τιμές που κυμαίνονται απο 8 
έως 10 ευρώ το λίτρο. 
Παραθέτουμε πίνακα με εξέλιξη μέσων τιμών, σε ευρώ, του αγνού παρθένου ελαιολάδου για 
τα ετη 2005-2006. 
 
 

Période Année Valeur  

M ai 2006 6.9  

Avril 2006 6.75  

M ars 2006 6.62  

Février 2006 6.41  

Janvier 2006 6.12  

Décembre 2005 5.81  

Novembre 2005 5.66  

Ενδεικτικά αναφέρουμε επίσης τις τιμές πώλησης διαφόρων τύπων ελαιολάδου σε αλυσίδες 
πολυκαταστημάτων.   
 
ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΣΕ € 
    
Carrefour Carrefour 1 L 5,5 
 Puget héritage 1 L 7,75 
 Lesieur 1 L 7,15 
 Puget classique 1 L 8,1 
 M aille 75 cl 6,62 
 France 5O cl 9,45 
 Reflets de France 5O cl 10,45 
 BIO Carrefour 75 cl 8,44 
    
Telemarket Lesieur 1 L 7,49 
 A l'olivier 75 cl 11,45 
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 Carapelli 75 cl 6,79 
 A l'olivier France 25 cl 8,67 
    
Cora Cora 1 L 6,9 
 Caserta-Salvi 1 L 14,95 
 Bjorg Bio 75 cl 7,99 
 Cora Bio 50 cl 4,99 
 
Σημειώνεται ότι, οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων ακολουθούν ιδιαίτερα επιθετικής πολιτική 
προώθησης των ελαιόλαδων που διανέμουν με την δική τους ετικέτα, όπως βέβαια πράττουν 
και για σειρά άλλων προϊόντων.  
 
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η πολιτική προώθησης του Ελληνικού ελαιόλαδου στην Γαλλική αγορά θα πρέπει να 
βασισθεί στο μέλλον στην ταυτόχρονη απόδειξη, με στοιχεία επιστημονικών και ιατρικών 
ερευνών, της υψηλής ποιότητας και την έλλειψη χρήσης επιβλαβών ουσιών κατά την 
διαδικασία παραγωγής του. Σημαντικότατα περιθώρια προώθησης και προβολής 
υπάρχουν, κατά την εκτίμησή μας και με βάση όσα προαναφέραμε στο κεφάλαιο περί 
κατανάλωσης, στους γάλλους τουρίστες που επισκέπτονται σε πολύ μεγάλους αριθμούς τη 
χώρα μας. 
Συγκεκριμένες προτεινόμενες ενέργειες είναι οι ακόλουθες : 

- Πρόσκληση δημοσιογράφων εξειδικευμένων εντύπων στη χώρα μας, επίσκεψη σε 
παραγωγικές μονάδες και παρουσίαση του τρόπου παραγωγής του ελληνικού 
ελαιολάδου, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και την αποφυγή νοθεύσεων με 
κατώτερης ποιότητος έλαια. 

- Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής σε μεγάλα πολυκαταστήματα, απο τα οποία 
διακινούνται, όπως προαναφέραμε, οι σημαντικότερες ποσότητες ελαιολάδου και 
προμηθεύεται η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών. 

- Δημιουργία ειδικών σημείων πώλησης και διαφήμισης ελαιολάδου στα 
σημαντικότερα σημεία εξόδου γάλλων τουριστών απο τη χώρα μας, προσφορά 
αναμνηστικών δειγμάτων. 

- Οργανωμένες επισκέψεις, σε συνεργασία με τουριστικά γραφείς που διακινούν 
σημαντικό αριθμό γάλλων επισκεπτών, σε παραγωγικές μονάδες, παρουσίαση της 
υψηλής ποιότητος του ελληνικού ελαιολάδου. 

- Προσέγγιση επωνύμων γάλλων σέφ για τοποθέτηση στο μενού των εστιατορίων τους 
ελληνικών πιάτων, παρασκευασμένων με αγνό παρθένο ελαιόλαδο, κατάλληλα 
βέβαια προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των πελατών τους. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 

Kurfürstenstraße 130 
D-10785 Berlin 

Tel. (0049-30) 23 60 99-0 
Fax 23 60 99-20 

Email: oeyberlin@ t-online.de 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Α. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

 
1. Κατανάλωση - Προτιμήσεις: 
 
Η φαινομενική κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία (εισαγωγές μείον εξαγωγές) ανήλθε 
το έτος 2005, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
σε 46.973 τόννους. Η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση, με βάση τα 82,7 εκατ. κατοίκους της 
χώρας, διαμορφώθηκε στα 570 g (Ελλάδα: άνω των 20 kg).  Η διαχρονική πορεία του 
ελαιολάδου στη γερμανική αγορά είναι σταθερά ανοδική και μάλιστα με σημαντικούς 
ρυθμούς, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας 8ετίας η ζήτησή του έχει 
υπερδιπλασιαστεί. O ι διατροφικές συνήθειες του Γερμανού καταναλωτού διαφέρουν αισθητά 
από εκείνες των κατοίκων της Μεσογείου και βασίζονται πρωτίστως στα ζωικά λίπη,  στις 
μαργαρίνες και τα φυτικά έλαια.  Η συνολική κατανάλωση ελαίων είναι εξαιρετικά χαμηλή:  
το έτος 2004 οι λιανικές πωλήσεις φυτικών ελαίων ανήλθαν  σε 146,2 εκατ. λίτρα, που 
αντιστοιχούν σε 4,7 λίτρα ανά νοικοκυριό ή σε 1,8 λίτρα κατά κεφαλήν. Μεγαλύτερη 
κατανάλωση  παρουσιάζεται στη νότια Γερμανία (Βαυαρία, Βάδη Βυρτεμβέργη, Σααρλάνδη 
με 5,5 έως 5,6 λίτρα ανά νοικοκυριό), όπου ζούν 24,2 εκατ. κάτοικοι. Τα μερίδια των 
διαφόρων φυτικών ελαίων διαμορφώνονται ως εξής (στοιχεία Α΄ εξαμήνου 2005, βάσει 
διαρκούς μέτρησης (panel) των αγοραστικών συνηθειών ιδιωτικών νοικοκυριών της 
εταιρείας έρευνας αγοράς GfK): 
 

Μερίδια των φυτικών ελαίων στη Γερμανία, 2005

Ελαιόλαδο
19,0%

ελαιοκράμβης
7,9%

γαϊδουράγκαθου
5,3%

αραβοσίτου
4,1%

λοιπών φυτών
5,8%

Φυτέλαιo*
23,5%

Ηλιάνθου
34,4%

 
*ως ̀ φ̀υτέλαια`̀ ή και ̀ ὲπιτραπέζια έλαια`̀ νοούνται τα μίγματα φυτικών ελαίων 

(ΠΗΓΗ: ZM P/CM A . GfK Haushaltspanel A  ́Sem. 2005) 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση φυτικών ελαίων είναι ελαφρά ανοδική, με κύριο 
κερδισμένο αφ΄ ενός το ελαιόλαδο και αφ΄ ετέρου το κραμβέλαιο, για την περαιτέρω αύξηση 
του οποίου οι Γερμανοί παραγωγοί είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Το ελαιόλαδο δεν 
συγκαταλέγεται μεν στην ημερήσια διατροφή του Γερμανού καταναλωτού, ο οποίος προτιμά 
τα ελαφρότερης γεύσης και χαμηλότερης τιμής άλλα φυτικά έλαια, κερδίζει όμως συνεχώς 
έδαφος επειδή θεωρείται  εύγευστο, θρεπτικό και υγιεινό προϊόν που αποτελεί αναπόσπαστο 
συστατικό της καλής κουζίνας. Στην διαμόρφωση της πολύ καλής εικόνας του –παρά τα 
μικρά και μεγάλα σκάνδαλα του παρελθόντος- έχουν συμβάλει τόσον οι διαρκείς κοινοτικές 
εκστρατείες προβολής του, όσο και η συχνότατη αναφορά του στα ΜΜΕ, καθώς επίσης οι 
αρκετά δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής, όπως και η γενικώτερη προτίμηση της 
μεσογειακής διατροφής.  
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Το 90%  του ελαιολάδου που καταναλώνεται αφορά έξτρα παρθένο προϊόν. Προτιμούνται τα 
έξτρα παρθένα ελαιόλαδα με την αναφορά ̀ π̀ρώτης ψυχρής έκθλιψης`̀, τα βιολογικά και τα 
προϊόντα γνωστών περιοχών (Τοσκάνη, Κρήτη, Καλαμάτα), χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 
ο καταναλωτής γνωρίζει πράγματι όλα τα ανεγνωρισμένα τοπωνύμια (ΠΟΠ / PDO).  
Προτιμώμενες συσκευασίες είναι οι υάλινες φιάλες των 500 και 750 ml.  Σαφείς ενδείξεις και 
ακριβείς πληροφορίες στην ετικέττα, στη γερμανική γλώσσα, διευκολύνουν τον καταναλωτή 
και προάγουν τις πωλήσεις. 
 
 
 
2. Εισαγωγές 
 

23.879

15481

32.459

18.675

41.091

38.702 39.467

34.257

46.237

41.731

49.159

44.134

1998 2000 2002 2003 2004 2005

Γερμανικές εισαγωγές ελαιολάδου (τόννοι)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ/ΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟ

 
 
Κατά την τελευταία οκταετία οι γερμανικές εισαγωγές ελαιολάδου διέγραψαμ κατακόρυφη 
άνοδο. Το έτος 2005 ανήλθαν σε 49.159 τόννους, αξίας 167.653.000 ευρώ. Σε σύγκριση με 
το 2004 αυξήθηκαν κατά 6,3%  σε ποσότητα και -λόγω ανόδου των τιμών-  κατά 14,5%  σε 
αξία.  Το 99,3%  των εισαγωγών αφορά κοινοτικό προϊόν με κύρια χώρα προέλευσης την 
Ιταλία, η οποία με ποσοστό 73,2%  (σε ποσότητα) κατέχει το μερίδιο του λέοντος.  
Ακολουθούν η Ισπανία με 13,4% , η χώρα μας με 9,3%  και η Γαλλία με 1,3% . Από την 
Πορτογαλία εισάγονται μηδαμινές ποσότητες, όπως και, τελευταία, από την  Κύπρο και την 
Τουρκία. Δευτερεύουσες χώρες προέλευσης είναι ορισμένες κοινοτικές χώρες (Ολλανδία, 
Αυστρία, κ.λπ.), οι οποίες βέβαια επανεξάγουν το προϊόν, και σποραδικά το Μαρόκκο.  
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Χώρες προέλευσης 2005
(ποσότητα: 100%  = 49.159 τόννοι)

Ιταλία
73,2%

Ισπανία
13,4%

Ελλάδα
9,3%

Πορτογαλία
0,1%

Λοιπές χώρες
2,3% Τουρκία

0,2%

Κύπρος
0,3%

Γαλλία
1,3%

 
 
 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – Χώρες προέλευσης 

     2   0   0   5*      2   0   0   4*      2   0   0   2* Μερίδια 2005 
Μεταβ. 
2005/04 

 
* προσωρινά στοιχεία Τόνοι 

1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡΩ Ποσότ. Αξία Ποσότ. Αξία 

ΣΥΝΟΛΟΝ  ΕΛ/ΔΟΥ 49.159 167.653 46.237 146.468 41.091 117.132 100,0%  100,0%  6,3%  
14,5
%  

    ΠΑΡΘΕΝΟ 
(ακατέργ.) 44.134 151.484 41.731 132.943 38.702 111.104 89,8%  90,4%  5,8%  

13,9
%  

   άλλο (κατεργασμ,) 5.025 16.169 4.506 13.525 2.389 6.028 10,2%  9,6%  11,5%  
19,5
%  

   από Χώρες Ε.Ε. 48.830 166.503 46.131 146.015 41.019 116.905 99,3%  99,3%  5,9%  
14,0
%  

  από τρίτες χώρες 329 1.150         106453              72227 0,7%  0,7%  210,1%
153,9
%  

Γαλλία 627 2.784 425 1.662 417 1589 1,3%  1,7%  47,6%  
67,5
%  

Ιταλία 35.964 125.970 38.194 121.818 37.296 106.657 73,2%  75,1%  -5,8%  3,4%

Ελλάδα 4.570 18.158 1.994 7.836 917 2.936 9,3%  10,8%  129,2%
131,7
%  

Πορτογαλλία 42 175 32 96 9 25 0,1%  0,1%  31,9%  
82,3
%  

Ισπανία 6.571 17.346 4.856 12.485 2.157 4.943 13,4%  10,3%  35,3%  
38,9
%  

Κύπρος* 159 884 100 583 0 0 0,3%  0,5%  59,0%  
51,6
%  

Τουρκία 101 377 71 268 56 153 0,2%  0,2%  42,3%  
40,7
%  

Λοιπές χώρες 1.124 1.959 566 1.723 223 770 2,3%  1,2%  98,6%  
13,7
%  
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Γερμαν. ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 2186 7483 1975 6421 1420 5237 4,4%  4,5%  10,7%  
16,5
%  

Φαινομ. κατανάλωση 46.973 160.170 44.262 140.047 39.671 111.895 95,5 95,5%  6,1%  
14,3
%  

* Κοινοτική χώρα από 01.01.2004 
ΠΗΓΗ: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας. Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου, 
Π.Αλεξανδράκης 

 
Η γερμανική αγορά ελαιολάδου είναι μάλλον ολιγοπωλειακού χαρακτήρα και στα 
καταστήματα λιανικής κυριαρχούν τα ιταλικά προϊόντα (kκυρίως του οίκου BERTOLLI, 
υπαγομένου στον όμιλο UNILEVER, με επωνυμίες`̀Bertollì ,̀ ̀ P̀rim Olì ,̀ και ̀ M̀ azzolà )̀ 
και τα ισπανικά (οίκου M INERVA με επωνυμίες, `̀Sassò  ̀και `̀M inervà  ̀και οίκου 
CARBONELL). Πλην όμως, στα τελευταία χρόνια παρατηρείται, με την διείσδυση του 
ελληνικού ελαιολάδου (κυρίως προϊόντων του οίκου ΓΑΙΑ μέσω του αποκλειστικού 
εισαγωγέα Feinkost W ilms), διεύρυνση της αγοράς και κάποια μετατόπιση των μεριδίων. Η 
επιτυχία και το μεγάλο μερίδιο του ιταλικού προϊόντος ανάγονται και στην ευρεία χρήση του 
στα πολυάριθμα ιταλικά (αλλά όχι μόνον) εστιατόρια της χώρας, καθώς και στην πληθώρα 
ειδικευμένων διανομέων ιταλικών προϊόντων διατροφής, η πλούσια γκάμα των οποίων 
διευκολύνει την τοποθέτηση και του ελαιολάδου σε όλες τις μορφές του γερμανικού 
εμπορίου τροφίμων και της γαστρονομίας. Το ιταλικό προϊόν προσφέρεται σε όλα τα επίπεδα 
ποιότητας και τιμών  - από 2,98 ώς άνω των 30 ευρώ ανά 500 ml, σε πολυποίκιλες φιάλες και  
πολλές παραλλαγές (εμπλουτισμένο με βότανα κ.λπ.). Από την σταθερή άνοδο των 
γερμανικών εισαγωγών έχει βγεί κερδισμένη κυρίως η χώρα μας, το μερίδιο της οποίας 
σχεδόν τετραπλασιάσθηκε από 2,4%  το 2000 σε 9,3%  το 2005. Μάλιστα το 2005 οι 
εισαγωγές ελληνικού προϊόντος υπερδιπλασιάθηκαν κατά 129,2%  έναντι του 2004, ενώ η 
μέση αύξηση των συνολικών εισαγωγών ήταν μόνον 6,3%  (σε ποσότητα). Η άνοδος αυτή 
οφείλεται στην εντατική δραστηριοποίηση μεμονομένων διανομέων, οι οποίοι κατάφεραν να 
εισάγουν το προϊόν σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και κυρίως σε εκπτωτικά (LIDL, 
ALDI, PLUS), τα οποία  τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2005 προέβησαν σε ειδικές 
προσφορές στα πλαίσια `̀ελληνικών εβδομάδων`̀.  Στα ελληνικά όμως εστιατόρια της 
Γερμανίας, μέσω των οποίων θα μπορούσε να διακινηθεί άμεσα και αποτελεσματικά το 
ελληνικό ελαιόλαδο,  η παρουσία του είναι μάλλον υποτονική. Εισαγωγείς / διανομείς 
ελληνικού ελαιολάδου και προϊόντων ελιάς στη Γερμανία είναι αφ΄ ενός οι ειδικευμένοι 
εισαγωγείς ελληνικών τροφίμων-ποτών (πρωτίστως ομογενείς, απευθυνόμενοι στο ελληνικό 
εστιατόριο), αφ΄ ετέρου οι διανομείς διεθνών σπεσιαλιτέ (W ILM S, KATTUS, RILA, 
CULINARIA κ.ά.)  καθώς και οι διανομείς βιολογικών προϊόντων διατροφής (RAPUNZEL, 
DEM ETER,  NATURATA κ.ά.). Οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων δεν 
εισάγουν, κατά κανόνα, απευθείας το προϊόν, αλλά  προτιμούν να εξυπηρετούνται από τους 
εδώ διανομείς. Οι μεγαλύτεροι από αυτούς διακινούν προϊόντα με δική τους μεν ετικέττα 
αλλά πάντοτε με ένδειξη της προέλευσης (π.χ. ̀ ὲλληνικό`̀ ή ̀ Κ̀ρήτης`̀ ή ̀ Κ̀αλαμάτας`̀ ή 
`̀Σητείας`̀) και της ποιοτικής κατηγορίας. ́Οπως προαναφέρθηκε, λόγω του πλήθους και της 
δύναμης των διανομέων ιταλικών προϊόντων, δεσπόζει στο γερμανικό λιανεμπόριο το ιταλικό 
ελαιόλαδο, με αποτέλεσμα - ιδίως στα εκπτωτικά καταστήματα που διακινούν και τις 
μεγαλύτερες ποσότητες – να προσφέρονται πάγια 2-3 ιταλικά και σπανίως ένα ελληνικό 
προϊόν.  
 
Οι τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, εξαρτώμενες 
από την προέλευση, την εποχή, αλλά και από τις επιλογές των παραγωγών  και  δεν είναι 
δυνατόν να δοθούν αντιπροσωπευτικές τιμές. Προς το παρόν το ελληνικό έτξτρα παρθένο  
ελαιόλαδο εκκινά στα περ. 2,70 ευρώ/500ml fob, το βιολογικό ακθώς και το Π.Ο.Π. στα περ. 
3,70 ευρώ/500ml.  Στο παράρτημα παρατίθεται πίνακας ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης 
ελαιολάδου και ελιών σε καταστήματα του Βερολίνου και του Μονάχου. Το ελληνικό προϊόν 
είναι περίπου 10-20%  ακριβότερο του ιταλικού και ισπανικού. Η διαφορά αυτή 
δικαιολογείται μεν από την γευστική και ποιοτική υπεροχή του ελαιολάδου μας, περιορίζει 
όμως τις πωλήσεις του, αφού τόσον ο κεντρικός αγοραστής του Σ/Μ, όσον και ο 
καταναλωτής αποφασίζουν με κριτήρια κυρίως την εμφάνιση και την τιμή της φιάλης, παρά  
το περιεχόμενό της. Φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού δεν έχουν παρουσιαστεί πρόσφατα 
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στη γερμανική αγορά - με εξαίρεση μεμονωμένα περιστατικά ενεύρεσης ξένων ουσιών 
(φθαλάτες – πλαστικοποιητές)  σε ως `̀παρθένα`̀ χαρακτηρισθέντα  ελαιόλαδα, ή 
περιπτώσεις πεπαλαιωμένων προϊόντων με ελαττωματικές οργανοληπτικά ιδιότητς, που δεν 
δικαιούνται να χαρακτηρίζονται  ως `̀παρθένα`̀.  Κατά καιρούς εκφράζονται σε εδώ 
εμπορικούς κύκλους αμφιβολίες ως προς την πραγματική προέλευση ορισμένων προϊόντων 
Π.Ο.Π. και διάφορες φήμες αναφέρουν συχνά την Τοσκάνη να εξάγει περ. 120.000 τόννους 
ελαιολάδου, ενώ η παραγωγή της ανέρχεται σε 18.000 τόννους.   
 
Β. ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ 
 
Η κατανάλωση και οι εισαγωγές βρωσίμων ελιών στη Γερμανία παρουσιάζουν όμοια εξέλιξη 
με εκείνη του ελαιολάδου, με κύριο χαραχτηριστικό αφ΄ ενός τις συγκριτικά χαμηλές 
ποσότητες, αφ΄ ετέρου την ραγδαία, ανοδική πορεία των. Κατά την τελευταία οκταετία οι 
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 157,4%  σε ποσότητα και κατά 86,8%  %  σε αξία.  
 
Εξέλιξη των γερμανικών εισαγωγών βρωσίμων ελιών 
 

1998 2000 2002 2003 2004 2005

36.188
39.503

67.614
62.592

56.859

52.576

16.387
18.417

42.18039.332
38.605

35.254

τόννοι 1000 ευρώ

 
 
Το 71,9%  των εισαγομένων ποσοτήτων προέρχεται από την Κοινότητα, κυρίως από 
την  Ισπανία και την Ελλάδα,  και το 28,1%  από τρίτες χώρες - κυρίως την Τουρκία. 
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  Κύριες χώρες προέλευσης βρωσίμων ελιών 2005 
 
               σε αξία                                                                         σε ποσότητα 
        
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναλυτικότερα στοιχεία εισαγωγών πενταετίας δίδονται στους πίνακες του παραρτήματος. 
 
Η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση βρωσίμων ελιών διαμορφώθηκε το έτος 2005 σε περ. 505 
γραμμάρια. Θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη, ότι  οι μεγαλύτεροι καταναλωτές είναι οι 
αλλοδαποί που ζουν στη Γερμανία (Τούρκοι, Ιταλοί, Ισπανοί, Έλληνες κ.λπ.). Υπολογίζουμε 

ότι, εκτός μικρού τμήματος των εισαγωγών που προορίζεται για τη βιομηχανία τροφίμων και 
την παραγωγή ετοίμων φαγητών (πίτσες, σαλάτες κ.λπ), ο κύριος όγκος καταναλώνεται 
πρωτίστως στη γαστρονομία και ακολουθούν οι λιανικές πωλήσεις στα καταστήματα 

Οι γερμανικές εισαγωγές βρωσίμων ελιών 2003-2005. Κύριες χώρες προέλευσης 

 2  0   0   5 2  0   0   4 2  0   0  3     Μερίδια 2005 
Μεταβολή 
2005/04 

 Τόνοι 1000 ΕΥΡ Τόνοι 1000 ΕΥΡ Τόνοι 
1000 
ΕΥΡ Ποσότ. Αξία Ποσότ. Αξία 

Σύνολον εισαγωγών: 42.180 67.614 39.332 62.592 38.605 56.859 100,0%  100,0%  7,2%  8,0%  
 από Ε.Ε. 30.314 45.405 25.861 40.985 25.752 36.487 71,9%  67,2%  17,2%  10,8%  
από τρίτες Χώρες 11.866 22.209 13.471 21.607 747 1.999 28,1%  32,8%  -11,9%  2,8%  
Ισπανία 22.129 29.773 17.968 25.169 271 521 52,5%  44,0%  23,2%  18,3%  
Τουρκία 8.918 19.409 9.230 17.914 7.642 13.138 21,1%  28,7%  -3,4%  8,3%  
Ελλάδα 6.769 12.276 6.442 12.375 16.693 20.386 16,0%  18,2%  5,1%  -0,8%  
Μαρόκο 2.623 2.499 3.870 3.389 9.633 17.435 6,2%  3,7%  -32,2%  -26,3%
Ιταλία 933 2.423 801 2.372 2.865 2.650 2,2%  3,6%  16,5%  2,2%  
Γαλλία 347 589 396 498 754 730 0,8%  0,9%  -12,4%  18,3%  
Λοιπές χώρες 461 645 625 875 37.851 56.129 1,1%  1,0%  -26,2%  -26,3%

           

Γερμαν. ΕΞΑΓΩΓΕΣ 3.293 7.631 2.611 6.582 1.982,2 4.891 7,8%  11,3%  26,1%  15,9%  

Φαινομ. κατανάλωση 38.887 59.983 36.721 56.010 36.623 51.968 92,2%  88,7%  5,9%  7,1%  
 Προσωρινά στοιχεία.      Πηγή: Ομοσπ. Στατ. Υπηρεσία ΟΔΓ. Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου, Π. 
Αλεξανδράκης 

Ιταλία
3,6%

Γαλλία
0,9%

Λοιπές 
χώρες
1,0%

Μαρόκο
3,7%

Ελλάδα
18,2%

Τουρκία
28,7%

Ισπανία
44,0%

 

Ισπανία
52,5%

Τουρκία
21,1%

Ελλάδα
16,0%

Μαρόκο
6,2%

Λοιπές 
χώρες
1,1%

Γαλλία
0,8%

Ιταλία
2,2%
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τροφίμων και στις λαϊκές αγορές. Το τυποποιημένο προϊόν πωλείται συνήθως σε υάλινα βάζα 
των περ. 140 και 340 γραμ., σε διάφορες παραλλαγές (με γέμισμα πιπεριάς, σκόρδου, 
αμυγδάλου, με βότανα  κ.ά.). Οι ισπανικές ελιές προσφέρονται συνήθως με γέμιση ή χωρίς 
πυρήνα, ενώ οι ελληνικές με πυρήνα. Εκτιμούμε ότι προτιμούνται ελιές εμπλουτισμένες με 
διάφορες γεμίσεις και βότανα.  Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η προσφορά βιολογικού 
προϊόντος. Πιστεύουμε ότι, στα πλαίσια της εντεινομένης ζήτησης βιολογικών προϊόντων 
διατροφής,  θα αυξηθεί και η κατανάλωση ελιών και πάστας ελιάς ελεγχόμενης βιολογικής 
καλλιέργειας. Όπως στο ελαιόλαδο, έτσι και στις ελιές δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και 
επικρατήσει στην αγορά συγκεκριμένες επωνυμίες ή τοπωνύμια (με εξαίρεση ίσως τις ̀ ὲλιές 
Καλαμών`̀, που σαν τύπος είναι σχετικά γνωστές στον Γερμανό καταναλωτή), αφού δεν 
έχουν γίνει αξιόλογες εκστρατείες προβολής από τους  παραγωγούς. Ως αθέμιστος 
ανταγωνισμός θα πρέπει να θεωρηθεί η προσφορά ̀ ὲλιών Καλαμών`̀ από την Τουρκία, οι 
οποίες εμφανίζονται ενίοτε στη γερμανική αγορά και εισάγονται είτε απευθείας από τη χώρα 
αυτή, είτε μέσω της χώρας μας, όπως εικάζουν ορισμένοι εδώ εμπορικοί κύκλοι. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 
 
Τόσο για το ελαιόλαδο όσον και για τις ελιές και την πάστα ελιάς πιστεύουμε ότι οι 
προοπτικές μιας περαιτέρω αύξησης της κατανάλωσης στη Γερμανία είναι αρκετά θετικές. Η 
ικανοποιητική εξέλιξη των προϊόντων αυτών στη γερμανική αγορά κατα την τελευταία 5ετία 
συμπίπτει αφ΄ ενός με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του καταναλωτού για τα μεσογειακά προϊόντα 
διατροφής και  ένα θετικό κλίμα για αυτά τα ελληνικά προϊόντα,  αφ΄ ετέρου με τις ατομικές 
προσπάθειες ορισμένων εξαγωγέων / εισαγωγέων. Οποιεσδήποτε ενέργειες προβολής και 
προώθησης θα ετόνωναν περαιτέρω τις εξαγωγές των. 
 
Ως ενέργειες γενικού χαραχτήρα θεωρούμε απαραίτητες τις ακόλουθες: 
 
Α)  Έντονα θεματική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, όπως την 
      - BIOFACH (βιολογικά προϊόντα, επόμενη 15-18. Φεβρ. 2007, Νυρεμβέργη, 
www.biofach.de) 
      - ANUGA (τρόφιμα-ποτά, διετής, Κολωνία, επομένη 13-17 Οκτ. 2007 www.anuga.com) 
Β)  Δημιουργία από κεντρικό φορέα στην Ελλάδα καλαίσθητου, πολύγλωσσου     
     πληροφοριακού υλικού και διάθεση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων προϊόντων,  
     προκειμένου να διανέμονται σε κάθε κατάλληλη ευκαιρία  
Γ)  Δημιουργία ετοίμων διαφημιστικών-συντακτικών κειμένων (advertorials) και  
     καταλλήλων φωτογραφιών, προκειμένου να διανέμονται προς δωρεάν ανατύπωση  
     στις συντάξεις εφημερίδων και περιοδικών.  

Δ) Συνεργασία με τους κύριους διανομείς και συμμετοχή σε προωθητικές τους  
    δραστηριότητες. 
 
Ως ενέργειες ειδικού χαρακτήρα θεωρούμε αναγκαία την υλοποίηση συλλογικής, γενικής 
εκστρατείας προβολής και διαφήμισης των ελληνικών προϊόντων ελιάς, απευθυνόμενης αφ΄ 
ενός στους ήδη ευαισθητοποιημένους ξένους επισκέπτες στη χώρα μας (σε αεροδρόμια και 
καλά ξενοδοχεία) και αφ΄ ετέρου στη γερμανική αγορά (προώθηση στα σημεία πωλήσεων, 
εκστρατεία επικοινωνίας με τον καταναλωτή, ενεργοποίηση του δυναμικού του ελληνικού 
εστιατορίου, κ.ά).  Εξυπακούεται ότι τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει εξ αρχής να φέρουν 
κάποιο κοινό σήμα που θα τονίζει την ελληνική τους προέλευση και - μαζί με ένα διεθνώς 
αποδεκτό σήμα ποιότητας (π.χ. EurepGAP) - θα αποτελεί για τον καταναλωτή εγγύηση 
υψηλής ποιότητας και αξίας. 
 
 Οι Πρεσβείες και τα Γραφεία ΟΕΥ θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην προβολή των 
προϊόντων αυτών με την διανομή, σε κάθε δυνατή ευκαιρία, του προαναφερομένου 
πληροφοριακού υλικού και με την προσφορά, ως `̀give awaỳ  ̀σε εκδηλώσεις που το 
επιτρέπουν, υλικού και δειγμάτων προϊόντων. Θα μπορούσαν επίσης, σε συνεργασία με τα 
Γραφεία Τύπου, να φροντίζουν για την αποστολή στις συντάξεις καταλλήλων ΜΜΕ 
διαφημιστικών κειμένων (advertorials), φωτογραφιών, συνταγών κ.λπ, που θα πρέπει να 
διατεθούν από ελληνικό συλλογικό φορέα. Θα ήταν σκόπιμο, τυχόν υφιστάμενα κανδύλια να 
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μην κατατμηθούν σε άστοχες εκδηλώσεις προς τυχαίες ή ακατάλληλες ομάδες-στόχους, αλλά 
να συγκεντρωθούν σε ένα σοβαρό ποσό για επιλεγμένες, προγραμματισμένες ενέργειες στα 
πλαίσια μιας συγκεκριμένης στρατηγικής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ εισαγωγές Γερμανίας 2001-2005.  
Κύριες χώρες προέλευσης 
 
Α. σε  ποσότητα (Τόνοι) 
 

 2005 2004 2003 2002 2001 2005/2000 
ΣΥΝΟΛΟΝ  ΕΛ/ΔΟΥ 49.159 46.237 39.467 41.091 38.257 128,5%  
   Παρθένο (ακατέργ.)    44.134 41.731 34.257 38702 25.038 176,3%  
   άλλο (επεξεργ.) 5.025 4.506 5.210 2.389 13.220 38,0%  
   από Χώρες Ε.Ε. 48.830 46.131 39.285 41.019 38.153 128,0%  
   από τρίτες χώρες 329 106 182 72 105 313,3%  
Γαλλία 627 425 419 417 297 211,1%  
Ιταλία 35.964 38.194 33.337 37.296 33.809 106,4%  
Ελλάδα 4.570 1.994 1.372 917 1.061 430,7%  
Πορτογαλία 42 32 40 9 36 116,7%  
Ισπανία 6.571 4.856 3.227 2.157 2.237 293,7%  
Κύπρος* 159 100   0     
Τουρκία 101 71 83 56 23 439,1%  
Λοιπές χώρες 1.124 566 989 223 794 141,6%  
 
Β. σε αξία (1000 ευρώ) 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 2005/2001 
ΣΥΝΟΛΟΝ  ΕΛ/ΔΟΥ 167.653 146.468 116.321 117.132 96.720 173,3%  
   ΠΑΡΘΕΝΟ 151.484 132.943 101.717 111.104 66.045 229,4%  
   άλλο (επεξεργ.) 16.169 13.525 14604 6.028 30.675 52,7%  
   από Χώρες Ε.Ε. 166.503 146.015 115.773 116.905 96.388 172,7%  
   από τρίτες χώρες 1.150 453 548 227 332 346,4%  
Γαλλία 2.784 1.662 1.539 1.589 1.105 251,9%  
Ιταλία 125.970 121.818 99.189 106.657 85.064 148,1%  
Ελλάδα 18.158 7.836 4.228 2.936 3.286 552,6%  
Πορτογαλία 175 96 96 25 114 153,5%  
Ισπανία 17.346 12.485 8193 4.943 6.158 281,7%  
Κύπρος* 884 583         
Τουρκία 377 268 251 153 62 608,1%  
Λοιπές χώρες 1.959 1.723 2825 770 931 210,4%  
* κοινοτική χώρα από 01.01.2004 
ΠΗΓΗ: Ομοσπ. Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας.  Επεξεργασία στοιχείων: Γραφ. ΟΕΥ Βερολίνου, Π. 
Αλεξανδράκης 
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1.1. Αναλυτικές γερμανικές  εισαγωγές  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 2002-2005*, κατά Δ.Κ. 
* προσωρινά στοιχεία           
Δ.Κ. 1509 10 10      2   0   0   5*      2   0   0   4*      2   0   0   2* Μερίδια 2004 Μεταβ. 2004/03

Παρθένο, φωτιστικό Τόνοι
1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι

1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡΩ 

Ποσότ
. Αξία Ποσότ. Αξία 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 52 271 102 439 104 460 
100,0
%  

100,0
%  -49,0%  -38,3%  

Χώρες Ε.Ε. 51 263 101 430 103 457 98,7%  97,0%  -49,2%  -38,8%  
Γαλλία 0,1 2 0,3 3 0,1 2         
Ιταλία 48 249 95 410 90 431 92,5%  91,9%  -49,4%  -39,3%  
Ελλάδα 0 0 3 8 0,6 2 0,0%  0,0%  -100,0%  -100,0%
Ισπανία 0,1 1 2 6 13 22 0,2%  0,4%  -95,0%  -83,3%  
Πορτογαλλία 1,2 1 0 0 0 0 2,3%  0,4%  ++ ++ 
Λοιπές χώρες 2 18 2 15 0,4 5 3,8%  6,6%  0,0%  20,0%  
Δ.Κ. 1509 10 90      2   0   0   5*      2   0   0   4* 2  0  0  2 Μερίδια 2005 Μεταβ. 2005/04

Παρθένο, άλλο Τόνοι
1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι

1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡΩ 

Ποσότ
. Αξία Ποσότ. Αξία 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 
43.86
5 150.378 

41.29
4 131.438 38.702 110.398 

100,0
%  

100,0
%  6,2%  14,4%  

Χώρες Ε.Ε. 
43.71
4 149.806 

41.19
5 131.041 38.636 110.208 99,7%  99,6%  6,1%  14,3%  

Γαλλία 596 2.634 400 1.566 326 1.275 1,4%  1,8%  49,0%  68,2%  

Ιταλία 
33.26
8 116.733 

35.35
2 112.560 35.434 101.356 75,8%  77,6%  -5,9%  3,7%  

Ελλάδα 4.235 16.814 1.612 6.351 820 2.615 9,7%  11,2%  162,7%  164,7%
Ισπανία 4.852 12.696 3.420 9.136 1.896 4.382 11,1%  8,4%  41,9%  39,0%  
Πορτογαλία 35 147 30 92 9 25 0,1%  0,1%  16,7%  59,8%  
Κύπρος** 36 212 87 511 0 0 0,1%  0,1%  -58,6%  -58,5%  
Τουρκία 84 321 67 248 53 140 0,2%  0,2%  25,4%  29,4%  
Λοιπές χώρες 759 821 326 974 164 605 1,7%  0,5%  132,8%  -15,7%  
Δ.Κ. 1509 90 00      2   0   0   5*      2   0   0   4*      2   0   0   2 Μερίδια 2005 Μεταβ. 2005/04

Άλλο (κατεργασμένο) Τόνοι
1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι

1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡΩ 

Ποσότ
. Αξία Ποσότ. Αξία 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 3.394 10.993 3.195 9.686 991 2.711 
100,0
%  

100,0
%  6,2%  13,5%  

Χώρες Ε.Ε. 3.217 10.425 3.190 9.646 987 2.684 94,8%  94,8%  0,8%  8,1%  
Γαλλία 21 108 16 58 91 314 0,6%  1,0%  31,3%  86,2%  
Ιταλία 1.220 4.124 1.528 4.967 567 1.551 35,9%  37,5%  -20,2%  -17,0%  
Ελλάδα 256 1.036 264 1.018 86 288 7,5%  9,4%  -3,0%  1,8%  
Πορτογαλλία 6 27 2 4 0 0 0,2%  0,2%  200,0%  575,0%
Ισπανία 1.520 4.149 1.219 3.045 231 498 44,8%  37,7%  24,7%  36,3%  
Κύπρος** 123 672 13 72 0 0 3,6%  6,1%  846,2%  833,3%
Τουρκία 17 56 4 20 3 13 0,5%  0,5%  325,0%  180,0%
Λοιπές χώρες 231 821 149 502 13 47 6,8%  7,5%  55,0%  63,5%  

Άλλο ελαιόλαδο και προσμίξεις 
Δ.Κ. 1510 00 10      2   0   0   5*      2   0   0   4*      2   0   0   2 Μερίδια 2005 Μεταβ. 2005/04

Ακατέργαστο Τόνοι
1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι

1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡΩ 

Ποσότ
. Αξία Ποσότ. Αξία 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 217 835 335 1.066 83 246 
100,0
%  

100,0
%  -35,2%  -21,7%  

Χώρες Ε.Ε. 217 833 334 1.059 83 246 
100,0
%  99,8%  -35,0%  -21,3%  

Γαλλία 3 13 0,5 6       500,0%  116,7%
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Ιταλία 80 343 109 410 71 209 36,9%  41,1%  -26,6%  -16,3%  
Ισπανία 27 122 102 156 0,7 2 12,4%  14,6%  -73,5%  -21,8%  
Ελλάδα 72 289 113 452 10 31 33,2%  34,6%  -36,3%  -36,1%  
Λοιπές χώρες 35 68 11 42 1 4 16,1%  8,1%  218,2%  61,9%  
Δ.Κ. 1510 00 90      2   0   0   5*      2   0   0   4*      2   0   0   2 Μερίδια 2005 Μεταβ. 2005/04

Κατεργασμένο Τόνοι
1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι

1000 
ΕΥΡΩ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡΩ 

Ποσότ
. Αξία Ποσότ. Αξία 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 1.631 5.176 1.311 3.839 1.211 3.317 
100,0
%  

100,0
%  24,4%  34,8%  

Χώρες Ε.Ε. 1.631 5.176 1.311 3.839 1.210 3.310 
100,0
%  

100,0
%  24,4%  34,8%  

Γαλλία 7 27 8 29 16 59 0,4%  0,5%  -12,5%  -6,9%  
Ιταλία 1.348 4.521 1.110 3.471 1.134 3.110 82,6%  87,3%  21,4%  30,3%  
Ελλάδα 7 19 2 7 0 0 0,4%  0,4%  250,0%  171,4%
Ισπανία 172 378 113 142 16 39 10,5%  7,3%  52,2%  166,2%
Λοιπές χώρες 97 231 78 190 45 109 5,9%  4,5%  24,4%  21,6%  
** κοινοτική χώρα από 01.01.2004 
ΠΗΓΗ: Ομοσπ. Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας.  Επεξεργασία στοιχείων: Γραφ. ΟΕΥ Βερολίνου, Π. 
Αλεξανδράκης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Δειγματοληπτικές τιμές λιανικής πώλησης ελαιολάδου σε καταστήματα 
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

 
 

 
Κατάστημα 

1. Επωνυμία ελαιολάδου, περιγραφή 
2. Παραγωγός ή Διανομέας 

Τμή 
φιάλης 

PLUS    
αλυσίδα discounter 

La Campannina Olio extra vergine die Oliva (διαφόρων προελεύσεων 
Βertoli - Ιταλία   για την  PLUS Vertriebsges., 45466 M ühheim 
 
SITIA  ......................................................................................................... 
 

3,59/500ml 
 
 
2,69/500 ml 
(προσφορά!)

ALDI 
αλυσίδα discounter 

LA VILLA  extra vergine olio di oliva  (διαφόρων προελεύσεων) 
FIORENTINI-Firenze SA / BLM  Produktions- u. Vetriebsges., 21244 
Buchholz 

3,59-3,79 
/500 ml 

LIDL 
αλυσίδα discoounter 

BERTOLI  extra vergine olio di 
oliva......................................................... 

Extra vergine olio di oliva.......................................................................... 
Extra vergine olio di oliva.......................................................................... 

3,99/500ml 
3,59/750 ml 
3,59/500 ml 

KAISER Ś 
Αλυσίδα Σ/Μ, 
μέσου επιπέδου 

Bertoli Olio extra vergine die Oliva 
.......................................................... 

Βertoli / Ιταλία  για την KAISER-TENGELM ANN Vertriebsges., 45466 
M h 
 
GAEA extra natives Olivenöl aus Kreta ................................................. 

GAEA /  Feinkost W ILM S 

 
NATURKIND extra natives BIO Olivenöl 
.................................................. 
                     για την KAISER-TENGELM ANN Vertriebsges., 45466 
M h 

3,59/500ml 
 
 
6,99/500 ml 
 
 
4,99/500 ml 

KADEW E 
Πολυκατ/μα 
υπερπολυτελείας 

Άνω των 20 ειδών ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας και σπεσιαλιτέ. 
Οι τιμές δεν είναι αντιπροσωπευτικές  για τη γερμανική αγορά 
GAEA extra natives Olivenöl,... Kalamata, Kreta...................................... 
SITIA, ΠΟΠ 
................................................................................................ 
ΜOREA M ani BIO .....Heinz Neth 
............................................................. 
Eleon, Bio, PDO Μυλοπόταμος.............................................................. 
LIGURE Ιταλίας 
......................................................................................... 

 
 
8,98-12,98 
/500 ml 
9,98-12,98 
/500 ml 
  22,95/500 
ml     
    8,98/500 
ml 
  24,95/500 
ml     

ΜΕΤRO 
Χονδρεμπόριο C+C 
(τιμές χονδρικής)  

DE CECCO extra vergine olio di oliva die Agricoltora Biologica 
GAEA KRETA............................................................................................ 
GAEA SITIA 
PDO....................................................................................... 
GAEA KALAM ATA PDO 
.......................................................................... 
ILIADA KALAM ATA PDO 
......................................................................... 
CULINARIA ελληνικό έξτρα παρθένο ..................................................... 

6,41/750 ml 
5,08/500ml 
6,30 /500ml 
6,73/500ml 
6,60/750ml 
8,08/1000ml 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2a.  Δειγματοληπτικές τιμές λιανικής πώλησης ελαιολάδου και ελιών σε 
καταστήματα  ΜONAXOΥ   
 

Κατάστημα 1. Επωνυμία ελαιολάδου, περιγραφή 
2. Παραγωγός ή Διανομέας 

Τμή φιάλης 

TENGELM ANN: Ελαιόλαδο:   
GAEA – ΕΛΛΑΔΑ:  - NATIVES OLIVENOEL 
EXTRA… … … … ......... 
- NATIVES OLIVENOEL EXTRA 
Καλαμάτας.................................... 
- SITIA – ΚΡΗΤΗ  NATIVES OLIVENOEL 
EXTRA............................ 
- LE CHINSE DI 
TOSCANA… … … … … … … … … … … … … … ............. 
- RΑΙΝΕRΙ- ΙΤΑΛΙΑ OLIO EXTRA VERGINE DI 
OLIVA… ................. 
Ελιές:   
KATTUS: Ελληνικές μαύρες έλιές, Χωρίς πυρήνα, με βότανα......... 
               - Ιπανικές πράσινες  γεμιστές με πολτό πιπεριάς, 
                  (σε παρένθεση: καθαρό βάρος  ελιάς)............................. 
- Ισπανικές με πυρήνα, σε διάλυμα, σε γυάλινο βαζάκι..................... 
- Ισπανικές γεμιστές με αμύγδαλο...................................................... 
- Ισπανικές (cocktail), σε 
κομματάκια................................................. 
- Μεγάλες (Queen Oliven), ισπαν., γεμιστές με πολτό πιπεριάς........ 

 
7,49/500ml 
7,49/500ml 
8,49/500ml 
16,29/500ml 
7,29/250ml 
 
2,59/180g 
 
1,19/140 (85)g 
2,79/345 (200)g 
2,99/140 (90)g 
2,79/345 (200)g 
2,89/345 (200)g 

EDEKA: 
 

Ελαιόλαδο: 
- BANCETTO – ΕΛΛΑΔΑ: NATIVES OLIVENOEL 
Κρήτης............... 
......... 
-IL CASOLARE-ITALIA:  OLIO EXTRA EUCO GmbH, 22291 
Hamburg 
-NATIVES OLIVENOEL EXTRA 100%  ital. 
Olivenoel....................... 
- NATIVES OLIVENOEL EXTRA από χώρες της 
Ε.Ε........................ 
Ελιές:  όλες σε πλαστικό σακουλάκι 
- SECAL – TOYΡKIA:  - μαύρες ελιές με 
πυρήνα.............................. 
                                       - πράσινες ελιές με πιπεριά......................... 
- SOFA – ΤΟΥΡΚΙΑ:    - μαύρες ελιές με 
πυρήνα.............................. 
- SERA – ΤΟΥΡΚΙΑ:   - πράσινες ελιές με 
πιπεριά............................ 

 
4,99 /500 ml  
5,99/750 ml   
8,99/500 ml 
3,95/500 ml 
3,99/750 ml   
 
6,98/800g 
3,69/400g 
3,29/800g 
4,29/900g 

ΑLDI 
 

CAUTINELLE από χώρες  Ε.Ε., NATIVES OLIVENOEL EXTRA 
.... 
CASTELLO- ITΑΛΙΑ:  NATIVES OLIVENOEL 
EXTRA......................  

3,59/750 ml 
3,59/500 ml 

NORM A - KLOSTER TOPLON:KRETA SITIA, NATIVES OLIVENOEL  
   πρώτης ψυχρής  πιέσεως, πρώτης κλάσης,................................... 
- BERTOLLI – ΙΤΑΛΙΑ:    EXTRA NATIV OLIVENOEL  
.................... 
- CASA FRANCESCO: NATIVES OLIVENOEL EXTRA 
… ............... 
  BLM  prod. GnbH,21244 Buchholz 

 
3,59/500 ml 
3,59/500 ml 
3,59/750 ml 
 

KAUFHOF Ελαιόλαδο: 
- GAEA – ΕΛΛΑΔΑ:  NATIVES OLIVENOEL EXTRA  
  Κρήτης,, ψυχρής 

 
5,99/500 ml 
5,99/500 ml 
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πιέσεως................................................................ 
- EXTRA Καλαμάτας ψυχρής πιέσεως 
.............................................. 
-ΜΙΝΟΑΝ – 
ΧΑΝΙΑ............................................................................. 
- ΑVTHENTIKON – BIO:   NATIVES OLIVENOEL EXTRA   
  προστατευόμενη ονομασία KRANIDI 
.............................................. 
-PRIM  OLI– ΙΤΑΛΙΑ RIVIERA LIGUNE  NAT. OLIVENOEL 
EXΤΡΑ 
  ψυχρής πιέσεως, προστατευόμενη ονομασία.................................. 
- ΝΟBILE DI PUGLIA  
...................................................................... 
- IL SIGNORE DI TOSCANA 
............................................................ 
- LA ESPANOLA – ΙΣΠΑΝΙΑ: NATIVES OLIVENOEL EXTRA.  
Ελιές:                     FEINKOST DITTM ANN: 
Ελληνικές πράσινες ελιές:  μεγάλες, με πυρήνα................................ 
                                            με αμύγδαλο .......................................... 
Ισπανικές πράσινες ελιές:  μεγάλες, με αμύγδαλο............................. 
                                           με πολτό πιπεριάς................................... 
                                           με πυρήνα............................................... 
                             Coctail, (γεμιστές με αμύγδαλο, πολτό πιπεριάς ) 
Ισπανικές μαύρες ελιές:    με πυρήνα................................................ 
                                          χωρίς πυρήνα ......................................... 
ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ   χωρίς διάλυμα   πράσινες, χωρίς πυρήνα με 
σκόρδο.. 
                                          πράσινες, χωρίς πυρήνα, με βότανα........  

5,99/500 ml 
5,99/500 ml 
6,99/500 ml 
 
 
17,99/500 ml 
15,99/500 ml 
9,99/500 ml 
4,99/500 ml 
 
1,85/350 (200) g 
2,99/350 (190) g 
2,99/350 (190) g 
2,05/340 (200) g 
1,69/140 (85) g 
2,05/140 (85) g 
0,99/140 (85) g 
3,49/300 (155) g 
2,19/170 (155) g 
2,29/170 (155) g 

ΠΗΓΗ:  έρευνα Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ: Εισαγωγές Γερμανίας  
ανά κατηγορία και χώρα προέλευσης 

 
ΔΚ 2001 90 65  Ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες με ξίδι ή οξικό οξύ 
     1   9   9  8  2  0  0  0 2  0   0  2 2  0   0  3 2  0   0  4 2  0   0  5 

Προέλευση: Τόνοι 
1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ 

ΣΥΝΟΛΟ  874 1.695 446 711 808 2.168 892 1.828 621 1.442 818 1.825 
από Ε.Ε. 809 1.583 263 502 645 1.883 672 1.478 475 1.191 583 1.388 
Γαλλία 51 56 0 0 17 53 42 101 11 48 49 67 
Ιταλία 54 153 0 0 48 171 29 72 23 82 23 82 
Ελλάδα 268 622 131 307 191 614 256 694 178 608 227 670 
Ίσπανία 421 729 0 0 264 546 339 594 240 397 271 506 
Τουρκία 51 101 0 0 149 260 181 300 120 227 180 401 
Λοιπές χώρες 29 34 315 404 139 524 45 67 49 80 68 99 
Μερίδιο 
Ελλάδος  31%  37%  29%  43%  24%  28%  29%  38%  29%  42%  28%  37%  
             
ΔΚ 2005 70 10. Ελιές παρασκ/νες ή διατηρ/νες,  χωρίς ξύδι ή οξ. οξύ,  μη κατεψ/νες, σε συσκ/σίες <5kg/net 
eda 
     1   9   9  8  2  0  0  0 2  0   0  2 2  0   0  3 2  0   0  4 2  0   0  5 

Προέλευση: Τόνοι 
1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ 

ΣΥΝΟΛΟ  8.724 20.016 12.270 27.003 23.711 35.618 27.680 41.591 29.395 47.505 32.338 53.007
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 από Ε.Ε. 4.449 12.556 5.689 15.335 14.805 22.539 17.434 25.129 18.772 30.147 22.914 35.375
Γαλλία 196 589 264 608 207 329 213 374 341 403 211 432 
Ιταλία 117 459 230 708 670 1.696 656 1.772 675 2.012 733 2.046 
Ελλάδα 426 1.258 1.135 2.991 1.451 4.221 1.913 4.463 1.671 4.179 2.520 5.656 
Πορτογαλία 49 80 266 396 412 325 297 228 259 230 65 125 
Ίσπανία 3.659 10.157 3.785 10.571 11.927 15.773 14.319 18.224 15.850 23.144 19.352 27.019
Τουρκία 2.652 5.202 4.037 8.280 6.198 10.795 7.776 14.355 7.614 14.856 7.210 15.700
Μαρόκκο 1.546 2.163 2.520 3.396 2.563 2.150 2.301 2.001 2.842 2.333 2.043 1.816 
Λοιπές χώρες 79 108 33 53 283 329 205 174 143 348 204 213 
Μερίδιο 
Ελλάδος  5%  6%  9%  11%  6%  12%  7%  11%  6%  9%  8%  11%  
                       

ΔΚ 2005 70 90   Άλλες ελιές παρασκ/νες ή διατηρ/νες χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ, μη κατεψ/νες 
     1   9   9  8  2  0  0  0 2  0   0  2 2  0   0  3 2  0   0  4 2  0   0  5 

Προέλευση: Τόνοι 
1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ Τόνοι 

1000 
ΕΥΡ 

ΣΥΝΟΛΟ  6.789 14.477 5.701 11.789 10.735 14.790 10.033 13.440 9.316 13.645 9.024 12.782
 από Ε.Ε. 3.903 9.156 3.637 7.614 7.996 10.920 7.646 9.880 6.614 9.647 6.817 8.642 
Γαλλία 191 281 0 0 36 138 16 46 44 47 87 90 
Ιταλία 60 155 92 294 114 316 62 155 103 278 177 295 
Ελλάδα 2.771 7.011 3.108 6.448 6.010 8.941 5.473 7.981 4.593 7.588 4.022 5.950 
Ισπανία 784 1.365 378 750 1.731 1.365 2.035 1.568 1.878 1.628 2.506 2.248 
Τουρκία 2.450 4.633 1.557 3.570 1.803 2.845 1.676 2.780 1.496 2.831 1.528 3.308 
Μαρόκκο 420 674 449 567 829 884 564 649 1.028 1.056 580 683 
Λοιπές χώρες 113 358 117 160 212 301 207 261 174 217 124 208 
Μερίδιο 
Ελλάδος  41%  48%  55%  55%  56%  60%  55%  59%  49%  56%  45%  47%  
ΠΗΓΗ: Ομοσπ. Στατιστική Υπηρεσία Γερμανίας.  Επεξεργασία στοιχείων: Γραφ. ΟΕΥ Βερολίνου,  
             Π. Αλεξανδράκης 
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Eισαγωγείς – διανομείς ελληνικών τροφίμων στη Γερμανία 
A. Γερμανικοί οίκοι 

 
RILA NAHRUNGSM ITTEL 
GM BH 
Herr Nolte  
Postfach 1169 
32351 Stemwede-Levern 
Tel.  05745/9450 
Fax  05745/945139 
 
Πλήρες πρόγραμμα, 
Σέρβις ραφιού με δικά της 
προϊόντα - brands 

TH EO D. K ATTUS GM BH   

Herr M anfred Greschner 
82212 M aisach
Telefon 08141/939-0
Fax 08141/959-05
Email: info@ kattus.de
www.kattus.de 
 
Πλήρες πρόγραμμα, 
Σέρβις ραφιού με δικά της προϊόντα 
- brands 

IM PO RTH AUS  W ILM S GM BH   
Frau Karin Delgoff  
Heinrich-Hertz-Str. 2 
65232 Taunusstein 
Tel.  06128/973-136 
Fax  06128/973139 
kdelgoff@ importhauswilms.de 
 
τρόφιμα – σπεσιαλιτέ (πρ/ντα οίκου 
GAEA), σέρβις ραφιού 

KUEPER  IM PORT GM BH 
Hr. Horst Kueper  
Revierstr. 7-9 
46145 Oberhausen 
Tel.  0208/629550 
Fax  0208/6295555 
 
Πλήρες πρόγραμμα, 
Σέρβις ραφιού 

W einhandlung  SATYRIKON 
Hr. Helmut Riechert    Altenstädter 
Str. 22 
63674 Altenstadt-Lindh. 
Tel.  06047/6635 
Fax  06047-6645 
info@ satyrikon.de 
 
πλήρες πρόγραμμα εστιατορίου 

 

Β. Έλληνες εισαγωγείς – διανομείς  

CHRISSIDIS GM BH 
Beusselstr. 44 
10553 Berlin 
Tel.  030/3960990 
Fax:  030/39609925 
Herr Chrissidis 

IM EX OBST U. GEM UESE 
Beusselstr. 44 N-Q 
10553 Berlin 
Tel.  030/3954877 
Fax  030/3968824 
Herr Tasos Lykos 

OLYM POS GM BH 
Zeppelinstr. 2 
64331 W eiterstadt 
Tel.  06151/899875 
Fax  06151/894125 
Herr N. Xanthopoulos 

BRIM O  W arenhandels Gm bH  
Osterbrooksweg 19 
22869 Schenefeld 
Tel.  040/83018219 
Fax  040/83018224 
Hr. M ouratidis 

M EREDA IM -, EXPORT 
Elmenhorststr. 8-10 
22765 Hamburg 
Tel.  040/3806163 
Fax  040/3806166 
Hr. M . Lambrikakos 

KRANOS IM PORT GM BH 
Arndstr. 12 
30167 Hannover 
Tel.  0511/1319791 
Fax  0511/1319793 
Herr Kranos 

ANNA - K. ANDREADIS 
Dieselstr. 39 
30827 Garbsen 
Tel.  05131/49420 
Fax  05131/494242 
Herr K. Andreadis 

K ARANIKO LAS H ellenic Service
Gutenbergring 1-5 
22848 Norderstedt 
Tel.  040/5283105 
Fax  040/5283197 
Herr Karanikolas 

A. M IKROULIS GM BH 
Fraenkische Str. 34 
30455 Hannover 
Tel.  0511/499052 
Fax  0511/499484 
Herr Ath. M ikroulis 

M EDITERRANEAN Im port 
Gm bH  
Zum Kiesberg 34H 
14979 Grossbeeren 
Tel.  033701/740650 
Fax  033701/740656 
Herr G. Tsagarakis  

STEFANIDIS Fleisch & Feinkost  
Hr. Chr. Sarhosidis  
Brandenburger Str. 31 
33602 Bielefeld 
Tel. 0521/5002333 
Fax: 0521/5202335 
Email: ch.stefanidis@ t-online.de 

POLICHRΟNIDIS Handels-GmbH 
Volksgartenstr. 35 
40227 Düsseldorf 
Tel.  0211/7792770 
Fax  0211/7260836 
Hr. Polichronidis 
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ZORBAS W eine 
Hansenstr. 13 
18273 Güstrow 
Tel.  03843/683053 
Fax  03843/683054 
Herr A. Zorbas 

M ITTELM EER IM PORT 
Paul-v-Schoenaichstr. 1 
23858 Rheinfeld 
Tel.  04533/791004 
Fax  04533/791006 
Herr E. Gallidis 

GEBR. NIKOLAOU GM BH 
Heesenstr. 90 
40549 Düsseldorf 
Tel.  0211/502448 
Fax  0211/5048258 
Herr Ilias Nikolaou 

THRAKI S&P HANDELS GM BH  
Grossmarkt/R.265 
20097 Hamburg 
Tel.  040/330265 
Fax  040/327242 
Herr I. Psomas 

KRETA LEBENSM ITTEL 
Nordring 4 
25474 Bönningstedt 
Tel.  040/5567860 
Fax  040/5568395 
Herr An. Bidalakis 

NANOS IM PORT GM BH 
Karlsfelder Str. 11 
80995 M uenchen 
Tel. 089/3142630 Fx 3145880 
Herr F. Nanos 
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ZOIS SPYRIDON 
Neckarstr. 39 
45478 M uehlheim/R 
Tel.  0208/53038 
Fax  0208/57862 
Herr Sp. Zois 

HERAKLES SAVIDIS GM BH 
M arktstr. 12 
50968 Koeln 
Tel.  0221/385141 
Fax  0221/372565 
Herr M ich. Savidis 

OKEANIK M EER 
M arktstr. 6 
50968 Koeln 
Tel.  0221/378144 
Fax  0221/342598 
Herr Vlassakakis 

ELFO - ILIAS FOTIADIS 
Schönebergstr. 29 
52068 Aachen 
Tel.  0241/609309 
Fax  0241/9609310 
Herr Ilias Fotiadis 

ATHENA -ST.  LAZOS 
M arktstr. 10 
50968 Koeln 
Tel.  0221/3404546 
Fax  0221/3761394 
Herr St. Lazos 

Proto Handels GmbH 
Grüner W eg 28 
52070 Aachen 
Tel.  0241/31816  Fax /404870 
Hr. Dim. Kotrotsios    
 info@ proto-gmbh.de 

ZEUS GM BH 
M ax-Planck-Str. 4 
63128 Dietzenbach 
Tel.06074/82500 Fx  825059 
Herr Sot. Zotos 

CORACAS IM PORT GM BH 
Saarbruecker Allee 7 
65201 W iesbaden 
Tel. 0611/260203 Fx  /260162     
Herr Coracas 

N. TSILIFIS IM PORT 
Feldstr. 8 
65824 Schwalbach/Ts 
Tel. 06196/81988 Fax /82798 

KORFOU GM BH 
Brunno-Dressler-Str. 13 
63477 M aintal 
Tel.  06109/65005 
Fax  06109/61428 

DER GRIECH ISCH E GARTEN 
Rosenstr. 12 
71101 Schoenaich 
Tel.  07031/655351 
Fax  07031/655553 
Herr Ap. Katsioulis 

PAPPAS IM PORT 
Benzstr. 2 
72632 Frickenhausen 
Tel.  07022/42069 
Fax  07022/47435 
Hr. P. Papadopoulos 

GEBR. KYRIAKIS OHG 
Schultze-Delitsch-Str. 1 
68542 Heddesheim 
Tel.  06203/43263 
Fax  06203/4869 
Herr Kyriakis 

KRINI 
Boschstr. 11 
71404 Korb 
Tel.  07151/33188 
Fax  07151/35220 
Herr L. Kristallidis 

ILIAS M AIM OUTZIS 
Paul-Strähle-Str. 30 
73614 Schorndorf 
Tel.  07181/920400 
Fax  07181/9204050 
Herr M aimoutzis 

M AKEDONIA IM PORT 
Grenzstr. 24 
70435 Zuffenhausen 
Tel.  0711/825705 
Fax  0711/8262517 
Herr N. Kazakis 

IM PECO GM BH 
Brudermuehlstr. 11a 
81371 M uenchen 
Tel.  089/7232051 
Fax  089/7234346 
Hr K. Papadopoulos 

STAM ATIS KG 
Kronenstr. 8 
33602 Bielefeld 
Tel.  0521/179791 Fx /178781 
Herr Sp. Stamatis 

ANDREAS GANITIS 
W eilimdorfer Str. 40 
70825 Korntal 
Tel.  0711/834873 
Fax  0711/8380798 
Herr A. Ganitis 

GEBR. PAPAZOF GM BH 
Lagerhausstr. 5 
81371 M uenchen 
Tel.  089/779355 
Fax  089/776383 
Herr G. Papazof 

PREVENTIS IM PO RT-EXPO RT 
M aybachstr. 48 
90441 Nuernberg 
Tel.  0911/421646 
Fax  0911/429180 
Hr. Chr. M irisklavos 

NIKOLAOS SKAM AGAS 
An der Tongrube 11 
40789 M onheim 
Tel.  02173/50048   
Fax  02173/50116 
Herr N. Skamagas 

M . W . S. GM BH 
Thalkirchnerstr. 210 
81371 M uenchen 
Tel.  089/7232051 Fx  089/7234346  
Hr. K. Papadopoulos 

CRETE-CO NTAK T e.K . 
Burgstraße  11 
97531 Obertheres 
Tel.  09521/4663 
Fax  09521/8003 
Frau K. Loula  

ALPHA M ICHALOGLOU & 
GRAM M ATIKOS 
Notburgerstr. 10 
80639 M uenchen 
Tel.089/1782521 Fx /175364 
Hr. G. Grammatikos 

GERO GM BH 
Freisinger Str. 93 
85737 Ismaning 
Tel.  089/965392  Fax  089/967787 
Herr J. Geromichalos 

HERKULES IM PORT GM BH 
Albert-Ziegler-Str. 26 
89537 Giengen/Brenz 
Tel.  07322/21581 Fax  07322/6009 
Soganzis,  Adamidis 

Με επιφύλαξη μεταβολών 
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     Εισαγωγείς/Διανομείς ΦΥΣΙΚΩΝ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ προϊόντων διατροφής στη Γερμανία 
 
1A Der Bioladen im Internet 
 Bahnhofstr.12  
56457 W esterburg  
Tel: 0263-246523336) • Fax: 02663-27004 
E-M ail: info@ der-bioladen.de 
 
Atropos GmbH - Großhandel für 
Naturwaren 
Germendorfer Allee 20 
16515 Oranienburg 
Tel: 03301-603322 
 
dennree Niederlassung Hamburg 
Gustav-Kunst-Str. 2-16                               
20539 Hamburg                                             
Tel: 040-780436-0 • Fax: 040-780436-12    
E-M ail: hear@ dennree.de 
 
Demeter Felderzeugnisse GmbH 
Pf.: 1263 
64660 Alsbach-Hähnlein  
Tel: 06257-93400 • Fax: 06257-63132   
E-M ail: demeter@ felderzeugnisse.de 
 
Dietrich GmbH - Bereich FM K 
Jahnstraße 12a 
67117 Limburgerhof 
Tel: 06236-61018 • Fax: 06236-60054 • 
E-M ail: FM K-Naturwaren@ t-online.de 
 
ebl-naturkost zentralager 
Klingenhofstr. 50 
90411 Nürnberg  
Tel: 0911-563065  Fax: 0911-9517415 
E-M ail: ebl@ ebl-naturkost.de 
 
Granum Naturprodukte Vertriebs-GmbH 
Zeppelinstr.11 
64331 W eiterstadt   
Tel: 06151-893391 • Fax: 06151-894148 •  
E-M ail: info@ granums-eck.de 
 
Haus der Natur 
Borghorster Str.4 
48431 Altenberge  
Tel: 02505-949348 • Fax: 02505-94350 •  
E-M ail: FreyerAltenberge@ t-online.de 
 
Health W orld 
Postfach 304333  
10723 Berlin  
Tel: 01805-123889 • Fax: 01805-123889 •  
E-M ail: healthworldteam@ aol.com 
 
Ökoring Handels GmbH  

Phönix Naturprodukte GmbH - 
Naturwarengroßhandel 
 Siemensstr.3  
61191 Rosbach   
Tel: 06003-9129-0 • Fax: 06003-912946 •  
E-M ail: phoenix@ phoenix-naturkost.de 
 
Rapunzel Naturkost AG 
Haldergasse 9 
87764 Legau 
Tel: 08330-910-134 • Fax: 08330-910-139 •  
E-M ail: info@ rapunzel.de 
 
TerraSana N.L. B.V. 
Postfach 70 
NL-2450 AB Leimuiden  
Tel: 0031-172 503333 • Fax: 0031-172 
503355 •  
E-M ail: info@ terrasana.com 
 
Eichberg Bio AG 
Staufferstr.2 Ιndustrie Birren 
CH-5703 Seon  
E-M ail: info@ eichberg-bio.ch 
 
M OP Fachgroßhandel 
Paul-Feller-Str.25  
28199 Bremen  
Tel: 0421-53656-o • Fax: 0421-53656-46 • 
 
Naturata eG 
W altersberg 20  
97947 Grünsfeld 
Tel: 09346-9227-0 • Fax: 09346-9227-49 •  
E-M ail: marketing@ naturata.de 
 
Naturprodukte - Groß- und Versandhandel 
Bernd Bräuner 
Auf dem Niederberg 35 
61118 Bad Vilbel  
Tel: 06101-500177 • Fax: 06101-500178 • 
 
Naturwaren Zaich & W oar GmbH 
Lübener Str.13  
90471 Nürnberg 
Tel: 0911-989960 • Fax: 0911-9899699 •  
E-M ail: zaich@ t-online.de 
 
Ökologisch Gut - W altraud W eber - Import-
Großhandel 
Holzstr.14  
91207 Lauf 
Tel: 09123-987599 • Fax: 09123-983856 • 
 
ÖkoNova Naturkost GmbH- Großhandel 
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Dieselstr. 9  
82291 M ammendorf 
Tel: 08145-930830 • Fax: 08145-930839 •  
E-M ail: zentrale@ oekoring.com 

Rudolf-Diesel-Ring 17  
82054 Sauerlach bei M ünchen 
Tel: 08104-666250 • Fax: 08104-666266 •  
E-M ail: nikolaus.progner@ oekonova.de 
 

 
 
Γερμανοί  εισαγωγείς / χονδρέμποροι  FINE FOOD 
(κονσερβοποιημένα και νωπά τρόφιμα, φαγητά, σαλάτες, κ.λπ.) 
(Πηγή: wlw.de) 
Feinkost Kraus GmbH & Co. 
Radinkendorfer Strasse 60 
D-15848 Beeskow 
Τel.   (03366) 24800   Fax:  (03366) 24801 
feinkost-kraus@ t-online.de 

COSM OS-Feinkost-Vertriebs-GmbH  
Heideweg 198 
D-59069 Hamm 
Tel. (02381) 50009   Fax. (02381) 50009 

Knefelkamp GmbH 
Industriestrasse 21 
D-26188 Edewecht 
Τel.   (04405) 9253-0  Fax:  (04405) 925333 
post@ Knefelkamp-edewecht.de 
www.Knefelkamp-edewecht.de 

Lebenslinie Vegetarischer Versandservice GmbH 
W einbergstrasse 71 
D-63683 Ortenberg 
Τel.   (06046) 95880  Fax:  (06046) 95866 
info@ lebenslinie-versand.de 
 

Schlemmermarkt Freund Lebensmittelmärkte 
GmbH 
Holtenauer Strasse 70-72 
D-24105 Kiel 
Τel.   0431) 57020-0  Fax: (0431) 57020-23 
info@ mein-schlemmerfreund.de 
www.mein-schlemmerfreund.de 

A. Schopper GmbH 
Kneippstrasse 4-6 
D-94036 Passau 
Τel.   (0851) 81477  Fax: (0851) 81476 
dienstleistung@ schopper-gruppe.de 
www.schopper-gruppe.de 
 

Barth Feinkost GmbH 
Hessenring 29 
D-37269 Eschwege 
Τel.   (05651) 2299-0   
Fax:  (05651) 2299-22 

E. und H. Flug Lebensmittel u. Feinkost GmbH 
Energiestrasse 7 
D-41751 Viersen 
Τel.   (02162) 9530-30  Fax:  (02162) 9530-40 
cileas@ flug-gastro.de 

Edmund M erl GmbH & Co KG 
W esselinger Strasse 18-20 
D-50321 Brühl 
Τel.   (02232) 7076-0  Fax:  (02232) 7076-139 
info@ merl.de 
www.merl.de 

Egger Innovations-und Handelsges. mbH 
Pasinger Strasse 94 
D-82166 Gräfelfing 
Τel.   (089) 8543048  Fax:  (089) 8545652 
info@ laselva.de 
www.laselva.de 

F & F Fisch u. Feinkost Handels GmbH 
Hanseatenstrasse 9 
D-18146 Rostock 
Τel.   (0381) 86505-0  Fax: (0381) 86505-20 
info@ fisch-und-feinkost.de 
www.fisch-und-feinkost.de 

Feinkost-Lange 
Ahauser Hof 4-5 
D-48527 Nordhorn 
Τel.   (05921) 4021  Fax: (05921) 2654 
www.feinkost-lange.de 
 

Feinkost Reich GmbH 
Bergstrasse 4 

D-06484 Ditfurt 

Τel.   (03946) 3898  Fax: (03946) 707570 
oliverreich@ feinkostreich.com 
www.feinkostreich.com  

Fisch- und Feinkost Großhandel H. Fritzen GmbH 
Luxemburger Strasse 84 
D-54294 Trier 
Τel.   (0651) 828700   
Fax:  (0651) 8287019 
 

Gebr. Bauer KG 
Im Rödengrund 1 
D-96472 Rödental 
Τel.   (09563) 72280  Fax: (09563) 30076 

Global Foods Trading GmbH 
Am W inkelgraben 1A 
D-64584 Biebesheim 
Τel.   (06258) 9898-0 Fax: (06258) 989899 
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info@ bauer-feinkost.de 
www.bauer-feinkost.de 

info@ indian-foods.de 
www.gftonline.de 

GOLDEN GATE GmbH 
ABC-Strasse 19 
D-20354 Hamburg 
Τel.   (040) 808150540  Fax: (040) 808750549 
info@ goldengate-marken.de 
www.goldengate-marken.de 

Günter Hellriegel GmbH 
In der Schneithohl 3 
D-61476 Kronberg 
Τel.   (06173) 93770   
Fax: (06173) 937720 
 

Heiss GmbH 
Im Gewerbegebiet 3 
D-83093 Bad Endorf 
Τel.   (08053) 4045-0  Fax: (08053) 4045-20 
info@ feinkost-heiss.de 
www.feinkost-heiss.de 

Karl Loibl 
Bahnhofstrasse 47 
D-84130 Dingolfing 
Τel.   (08731) 73617   
Fax: (08731) 73637 
 

Klemann GmbH 
Am Hauenstein 15 
D-67157 W achenheim 
Τel.   (06322) 95120  Fax: (06322) 951215 
info@ klemann-delikatessen.de 
www.klemann-delikatessen.de 

Laux GmbH 
Europa-Allee 29 
D-54343 Föhren 
Τel.   (06502) 93093-0  Fax: (06502) 93093-1 
info@ laux.tv 
www.laux.tv 

M ügro-Grosshandels-GmbH 
Elexenbach 1 
D-94496 Ortenburg 
Τel.   08542) 7605  Fax: (08542) 7165 
muegro-gmbh@ gmx.de 
 

Pfalzgut Frischdienst GmbH 
Im Gefähr 10 
D-67714 W aldfischbach-Burgalben 
Τel.   (06333) 92120   Fax: (06333) 921240 
info@ pfalzgut.de 
www.pfalzgut.de 

Prohoga GmbH & Co KG 
Salinenstrasse 56 
D-78054 Villingen-Schwenningen 
Τel.   (07720) 8335-60  Fax: (07720) 8335-15 
info@ prohoga.de 
www.prohoga.de 

Ralf Discher Feinkost Großhandel GmbH 
Röhfeldstrasse 21 
D-53227 Bonn 
Τel.   (0228) 97577-0   
Fax: (0228) 97577-75 
 

Ruth Bohl GmbH 
Gewerbestrasse 2-4 
D-55546 Pfaffen-Schwabenheim 
Τel.   06701) 7975  Fax: (06701) 2320 
cs@ ruth-bohl.de 
www.ruth-bohl.de 

Schröter Feinkost 
Beethovenstrasse 10 
D-08525 Plauen 
Τel.   (03741) 522390  Fax: (03741) 524015 
schroeter@ t-online.de 
 

Vincent Becker 
Gewerbestrasse 11 
D-79285 Ebringen 
Τel.   (07664) 9798-0  Fax: (07664) 9798-99 
info@ vincent-becker.de 
www.vincent-becker.de 

W alter Schulze GmbH & Co. KG 
Industriestrasse 11 
D-49201 Dissen 
Τel.   (05421) 34-0  Fax: (05421) 4653 
walter.schulze.dissen@ t-online.de 
Herr Nölke 

W ENSON Feinkost GmbH 
Im Hahn 3 
D-51647 Gummersbach 
Τel.   (02261) 23385   
Fax: (02261) 64991 

ZAM EK Frischdienst GmbH 
W ischhofstrasse 1-3 
D-24148 Kiel 
Τel.   (0431) 728930  Fax: (0431) 728120 
info@ zamek-kiel.de   www.zamek-kiel.de 

Ziegler Feinkost- und Gastronomie Großhandel 
GmbH 
Eichrodter W eg 141 
D-99817 Eisenach 
Τel.   (03691) 215283  Fax: (03691) 215285 
 

Lükewille Feinkost GmbH 
Strothbachstrasse 6 
D-33689 Bielefeld 
Τel.   (05205) 9845-0 Fax: (05205) 9845-45 
info@ luekewille.de 
www.luekewille.de 
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Gebr. Tacken GmbH & Co KG 
Vogelsrather W eg 1-5 
D-41366 Schwalmtal 
Τel.   02163) 948-0  Fax: (02163) 948-100 
gebr.tacken@ t-online.de 
www.tacken.de 

Englert Feinkostspezialitäten GmbH & Co KG 
Rechtenbacher Strasse 33 
D-97816 Lohr 
Τel.   (09352) 8747-0  Fax: (09352) 8747-47 
verkauf@ feinkost-englert.de 
www.feinkost-englert.de 

Feinkost Käfer GmbH 
Prinzregentenstrasse 73 
D-81675 M ünchen 
Τel.   (089) 4168-0  Fax: (089) 4168-622 
kontakt@ feinkost-kaefer.de 
www.feinkost-kaefer.de 

Fekoma Feinkost GmbH 
Am Dornbuschfeld 11 
D-39443 Löbnitz 
Τel.   (03925) 378160  Fax:(03925) 378162 
fekoma@ t-online.de 
 

Frischezentrum Nordwest GmbH 
W erner-von-Siemens-Strasse 8 
D-28816 Stuhr 
Τel.   (0421) 56565-10  Fax: (0421) 56565-80 
info@ fznw.de 
www.fznw.de 

Kugler Feinkost GmbH 
M öschenfelder Strasse 26 
D-85630 Grasbrunn 
Τel.   (089) 462382-0  Fax:(089) 462382-45 
info@ kugler-feinkost.de 
www.kugler-feinkost.de 

NAFA Feinkost GmbH 
Jahnstrasse 69 
D-67141 Neuhofen 
Τel.   (06236) 53043   
Fax: (06236) 55951 
 

Popp Feinkost GmbH 
Carl-Benz-Strasse 3 
D-24568 Kaltenkirchen 
Τel.   (04191) 501-0  Fax: (04191) 501-216 
info@ popp-feinkost.de 
www.popp-feinkost.de 

Steinhaus GmbH 
Tenter W eg 13 
D-42897 Remscheid 
Τel.   (02191) 695-0  Fax: (02191) 695-244 
service@ steinhaus.net 
www.steinhaus.net 

W olters Feinkost GmbH 
Neues Land 8 
D-49828 Georgsdorf 
Τel.   (05946) 9199-0  Fax: Fax: (05946) 9199-29 
info@ wolters-feinkost.de 
www.wolters-feinkost.de 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Τυφλίδα 

Uznadze str. 4, entr. X., apt. 97 
380002 Tbilisi  -  Georgia 

Tel. +995 32 955683 - 942858 
Fax +995 32 941886 

e-mail  GRAF_OEY@ access.sanet.ge 
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H  ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Ο πληθυσμός της Γεωργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία ΚΣΥΓ (01-01-05), ανέρχεται σε  
4.289100. Να σημειωθεί, ότι τα τελευταία πέντε χρόνια ο αριθμός των εργαζομένων στη 
Γεωργία μειώθηκε. Το έτος 2000  το σύνολο των εργαζομένων ανήρχετο σε 1.84 εκατ. 
άτομα, ενώ το 2004 ο αντίστοιχος αριθμός είχε περιορισθεί σε 1.783 εκατ. άτομα. Σύμφωνα 
με τα τελευταία στοιχεία της ΚΣΥΓ του 2005, από το σύνολο των εργαζομένων μόνο 600.900 
μπορούν να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην κατηγορία των υπάλληλων ή των εργατών. Οι 
μισθοί του μεγαλύτερου ποσοστού του συνόλου των εργαζομένων συνεχίζει να παραμένει 
χαμηλότερο του ελαχίστου ορίου επιβίωσης. Το 2005, το ελάχιστο όριο επιβίωσης όπως έχει 
οριστεί από την κυβέρνηση, ήταν 140 λάρι για έναν εργαζόμενο και 260,7 λάρι για μια 
οικογένεια τεσσάρων ατόμων. Οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της γεωργιανής αγοράς 
σημειώθηκαν στον τομέα του εμπορίου. Στην αγορά παρατηρείται αύξηση της ζήτησης 
ποιοτικών προϊόντων ενώ συγχρόνως αυξάνεται ο ανταγωνισμός εισαγωγών από διάφορες 
χώρες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2005 οι εισαγωγές ήσαν κατά 1,8 φορές υψηλότερες από 
τις εξαγωγές. Πηγή: «M essenger» - 05-04-06.  

 
2. ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  

 
Στη Γεωργία, το ποσοστό πώλησης ελαιολάδου στη αγορά τροφίμων παραμένει πολύ 
χαμηλό. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού προτιμά να αγοράσει προϊόντα κατώτερης 
ποιότητος και μικρότερης τιμής. Στη καθημερινή διατροφή χρησιμοποιείται ραφιναρισμένο 
ηλιέλαιο που έχει χαμηλότερη τιμή από το ελαιόλαδο, το οποίο παράγεται στη Γεωργία 
Απαιτείται οργανωμένη εκστρατεία διαφήμισης και πληροφόρησης για την προώθηση του 
ελληνικού ελαιόλαδου στη γεωργιανή αγορά, ενημερώνοντας για τις ευεργετικές δράσεις του.  
Να σημειωθεί, ότι λόγω της χαμηλής τιμής, εισαγωγές ελαιόλαδου πραγματοποιούνται, από 
τη Τουρκία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία. Επισημαίνεται, ότι η μέση ετήσια ανά άτομο 
κατανάλωση ελαιολάδου στη Γεωργία παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (κάτω του 
ενός κιλού ετησίως).  

 
3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  
 

Το ελαιόλαδο για τον μέσο γεωργιανό καταναλωτή θεωρείται ακριβό προϊόν το οποίο 
προορίζεται για ένα μικρό ποσοστό (μόνο 5%  του συνολικού πληθυσμού). Το ελαιόλαδο 
διατίθεται κυρίως: σε μεγάλα  εστιατόρια, καταναλώνεται από άτομα με υψηλό μηνιαίο 
εισόδημα που γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα του ελαιολάδου, καταναλώνεται από ξένους που 
διαμένουν στην Γεωργία 
 
Στην Γεωργία πραγματοποιούνται εισαγωγές αποκλειστικά συσκευασμένου ελαιόλαδου. Με 
σκοπό η τελική τιμή πώλησης γίνει ανταγωνιστική στην Γεωργιανή αγορά και μειωθεί το 
τελικό κόστος, απαιτείται η συσκευασία να πραγματοποιείται στην Γεωργία, αφού υπάρχουν 
αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες συσκευασίας. Επίσης απαιτείται ειδική τιμολογιακή 
πολιτική από τους Έλληνες εξαγωγείς για τη διείσδυση του σε καταναλωτικές ομάδες 
μεσαίας αγοραστικής δύναμης (μαζί με την αναγκαία διαφήμιση από τη TV  και τα άλλα 
ΜΜΕ). Είναι αναγκαίο επίσης, οι ετικέτες  των φιαλών που αναγράφουν τα χαρακτηριστικά 
του προϊόντος να είναι ελκυστικές και ευανάγνωστες, στη Γεωργιανή γλώσσα, και να 
περιέχουν διάφορες πληροφορίες για τη διατροφική αξία του προϊόντος, την παράδοση του 
τόπου παραγωγής κ.α.  
 

4. ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε το γραφείο ΟΕΥ Τιφλίδος στα 
μεγάλα Σ/Μ, οι τιμές ελαιόλαδου κατά κατηγορία, συσκευασία  κ.λ.π. είναι οι εξής:: 
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  Χώρα προέλευ- 
σης/παραγωγής 

Παραγωγός Ονομασία 
Προϊόντος 

Συσκευασία / 
Όγκος 

Τιμή σε 
λάρι 
Γεωργίας  

Παρατηρήσεις 

1.        Γερμανία   M AZOLA Γυάλινη, 500 ml 
 

18,90  Εξαιρετικό 
παρθένο 

 Γερμανία   M AZOLA Γυάλινη, 500 ml 
 

19,70  Εξαιρετικό 
παρθένο 

2.        Ιταλία Firenze Carapelli  Γυάλινη, 1 L 32,50  Extra Vergine 
Di Oliva 

 Ιταλία Firenze Carapelli  Γυάλινη, 1 L 26,95 Extra Vergine 
Di Oliva 

 Ιταλία Firenze Carapelli  Γυάλινη, 500 ml 
 

12,90  Extra Vergine  

 Ιταλία Firenze Carapelli  Γυάλινη, 0,50 L 
 

17,80  Extra Vergine  

 Ιταλία Firenze Carapelli  Γυάλινη, 0.25 L 
 

9,30  Extra Vergine  

3.        Ιταλία   BERTOLLI  Γυάλινη, 1 L 24,90 Εξαιρετικό 
παρθένο 

 Ιταλία   BERTOLLI  Γυάλινη, 500 ml 19,60 Εξαιρετικό 
παρθένο 

 Ιταλία   BERTOLLI  Γυάλινη, 1 L 
 

14,70 Olio Di Oliva 

 Ιταλία   BERTOLLI  Γυάλινη, 500 ml 
 

17,40 παρθένο 

 Ιταλία   BERTOLLI  Γυάλινη, 500 ml 17,60 Classico Olio 
Di Oliva 

4.        Ιταλία  El Palio M INERVA Γυάλινη, 1 L  
 

20,50 Olio Di Oliva 

 Ιταλία  El Palio M INERVA Γυάλινη, 500 ml  
 

18,70 Extra Vergine 

5.        Ιταλία  Casa Nero  Natives 
Olivenoil 
Extra  

Γυάλινη, 750 ml 16,45  

6. Ιταλία  Contea Olio Extra 
vergine di 
Oliva 

Γυάλινη, 750 ml  24,50 Extra Vergine 

 
7.        

 
Ιταλία 

 Piccardo & 
Sayore 

Olio Extra 
vergine di 
Oliva 

Γυάλινη, 750 ml  23,90 Extra Vergine 

8.        Ιταλία  DIVELLA Γυάλινη, 1 L 
 

19,50 Extra Vergine 

 Ιταλία  DIVELLA Γυάλινη, 1 L 
 

26,75 Extra Vergine 

 Ιταλία  DIVELLA Γυάλινη, 500 ml 
 

16,10 Extra Vergine 

 Ιταλία  DIVELLA μεταλλική, 3,00 L 
 

55,00 Extra Vergine 

9.        Ιταλία   Olitalia Γυάλινη, 250 ml 
 

10,60 Αρωματισμένο 
ελαιόλαδο   

 Ιταλία   Olitalia Γυάλινη, 1 L 
 

18,75 Extra Vergine 

 Ιταλία   Olitalia Γυάλινη, 500 ml 
 

10,65 Extra Vergine 
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 Ιταλία   Olitalia Γυάλινη, 1 L 
 

12,50 Olio Di Oliva 

10. Ιταλία  Aspara Γυάλινη, 500 ml 14,40 Extra Vergine 
11. Ιταλία  Tratizionale  μεταλλική, 5,00 L 

 
119,40 Extra Vergine 

Di Oliva 
12.      

  
Ισπανία   COOPOLIVA μεταλλική, 200 ml 

 
6,05 Olive Oil 

 Ισπανία  COOPOLIVA Γυάλινη, 250 ml 
 

7,50 Extra Vergine 

 Ισπανία  COOPOLIVA Γυάλινη, 250 ml 
 

6,95 Extra Light 

13. Ισπανία  M aestro Di 
Oliva 

Γυάλινη, 500 ml 
 

11,05 Extra Vergine 

 Ισπανία  M aestro Di 
Oliva 

Γυάλινη, 250 ml 
 

5,85 Extra Vergine 

14. Ισπανία  ITLV Γυάλινη, 500 ml 
 

9,05 Extra Vergine 

 Ισπανία  ITLV Γυάλινη, 250 ml 
 

5,40 Extra Vergine 

 Ισπανία  ITLV Γυάλινη, 500 ml 
 

8,95 Olive Oil  

 Ισπανία  ITLV Γυάλινη, 250 ml 
 

5,35 Olive Oil  

15. Ισπανία  Acorsa Γυάλινη, 1 L 
 

15,35 Olive Oil 

 Ισπανία  Acorsa Γυάλινη, 500 ml 
 

8,45 Olive Oil 

16. Ισπανία  La Espanola  Γυάλινη, 500 ml 
 

20,40 Extra Vergine  

17. Σλοβενία  M ERCATOR  Γυάλινη, 1 L 
 

19,00 Olive Oil  

 
Το ελαιόλαδο διατίθεται κυρίως από τα Super M arket και ελάχιστο ποσοστό από τις λαϊκές 
αγορές, σε συσκευασίες, που στην πλειονότητά τους είναι γυάλινες, του ενός λίτρου ή σε 
μεταλλικά δοχεία των 5,00 λίτρων.  
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5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  
 

Η αλυσίδες Σ/Μ διαθέτουν ποικιλία ελαιολάδου ιταλικής, ισπανικής, τουρκικής και 
γερμανικής προέλευσης. Παραθέτουμε πίνακα εισαγωγών ελαιολάδου από διάφορες χώρες, 
όπως και ανάλογα συγκρίσιμα στοιχεία  ηλιελαίου  και καλαμποκέλαιου στη Γεωργία το 
2005.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: ΚΣΥΓ 
 
 
 
 

                             έτος 2005 
 

 Σε χιλ. δολ. ΗΠΑ Τόνοι  

Ελαιόλαδο 139,2 43,1 

Ισπανία 65,7 18,0 

Ιταλία 38,7 12,0 

Τουρκία 17,5 9,5 

Γερμανία 11,7 1,7 

ΗΠΑ 1,9 0,3 
Γαλλία 1,7 0,3 
Αζερμπαϊτζάν  1,6 0,9 
Ελλάδα 0,4 0,2 

Ηλιέλαιο  21 891,0 25 987,2 

Ουκρανία 10 402,0 11 756,0 
Ρωσία  5 356,2 6 272,7 
Ιράν 2 471,6 3 402,7 
Αζερμπαϊτζάν  1 090,3 1 504,5 
Βουλγαρία 909,0 1 112,7 
Μολδαβία 768,0 942,3 
Ουγγαρία 427,7 489,2 
Τουρκία  263,3 288,8 
Ρουμανία 166,5 190,1 
Ιταλία 16,6 12,4 
Κύπρος  13,5 11,5 
Γερμανία 4,9 3,3 
Γαλλία 1,3 1,0 
ΗΑΕ 0,1 0,0 
Ελλάδα 0,0 0,0 
Βέλγιο 0,0 0,0 
Συρία  0,0 0,0 
Ολλανδία  0,0 0,0 
Κίνα 0,0 0,1 

Καλαμποκέλαιο  14,3 11,9 

Κύπρος 11,8 8,8 
Γερμανία 0,4 0,1 
Ελλάδα 0,0 0,0 
Τουρκία  2,1 2,9 
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# Χώρα 
προέλευ- 
σης/παρα-
γωγής 

Ονομασία 
Προϊόντος 

σεις χρώμα  Συσκευασία / 
μεικτό βάρος  

Καθαρ
ός  
βάρος  

Τιμή σε λάρι 
Γεωργίας 

1.  Ισπανία Acorsa  Πράσινες μεταλλική, 425 
γρ. 

225 γρ.  2,45 

 Ισπανία Acorsa χωρίς 
κουκούτσι  

Πράσινες μεταλλική, 350 
γρ.  

150 γρ.  2,40  

 Ισπανία Acorsa Green Olives 
Stuffed with 
Salmon  

Πράσινες μεταλλική, 350 
γρ.  

150 γρ.  2,30  

 Ισπανία Acorsa  Μαύρες μεταλλική, 350 
γρ.  

200 γρ.  2,20  

 Ισπανία Acorsa  Πράσινες Γυάλινη, 350 γρ.  170 γρ.  2,25  
 Ισπανία Acorsa  Μαύρες  μεταλλική, 4,400 

γρ.  
2,750 
γρ.  

25,25-26,15  

 Ισπανία Acorsa  Μαύρες μεταλλική, 3,100 
γρ.  

1,870 
γρ.  

20,00–21,15  

2.  Ισπανία M aestro Di 
Oliva 

 Μαύρες μεταλλική, 350 
γρ. 

150 γρ. 2,95  

 Ισπανία M aestro Di 
Oliva 

Olives 
Stuffed with 
Anchovy  

Πράσινες μεταλλική, 300 
γρ. 

110 γρ. 1,95  

 Ισπανία M aestro Di 
Oliva 

 Μαύρες μεταλλική, 300 
γρ. 

110 γρ. 1,75  

 Ισπανία M aestro Di 
Oliva 

 Πράσινες μεταλλική, 300 
γρ. 

110 γρ. 1,75  

 Ισπανία M aestro Di 
Oliva 

 Μαύρες μεταλλική, 3,150 
γρ. 
 

1,750 
γρ. 

20,70  

 Ισπανία M aestro Di 
Oliva 

 Μαύρες μεταλλική, 8 kg.  55,20  

3. Ισπανία COOPOLIV
A 

 Μαύρες μεταλλική, 350 
γρ. 

150 γρ. 2,50 

 Ισπανία COOPOLIV
A 

 Μαύρες μεταλλική, 7 kg  61,20 

4. Ισπανία IBERICA  Μαύρες μεταλλική, 420 
γρ.  

220 γρ.  2,60 

 Ισπανία IBERICA  Μαύρες μεταλλική, 3,100 
γρ.  

1,870 
γρ.  

16,10 

5. Ισπανία FRAGATA 
– OLIVAS  

 Μαύρες μεταλλική, 7,800 
γρ. 

 56,40 

6. Ισπανία HUTESA  Μαύρες μεταλλική, 420 
γρ. 

225 γρ. 2,45 

7. Ισπανία ITLV με πιπεριά  Πράσινες μεταλλική, 300 
γρ. 

120 γρ.  2,55 

 Ισπανία ITLV χωρίς  
κουκούτσι 

Πράσινες μεταλλική, 300 
γρ. 

120 γρ.  2,45 

 Ισπανία ITLV  Πράσινες μεταλλική, 390 
γρ. 

170 γρ.  2,55 

8. Γερμανία  DITTM AN
N 

 Μαύρες Γυάλινη, 140 γρ.  85γρ.  4,20 
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6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
 
Στις 02-03-06 ψηφίσθηκε ο νέος Τελωνειακός Κώδικας (που όμως δεν έχει τεθεί ακόμα σε 
ισχύ). Αυτός περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις αναφορικά με τις εισαγωγές από το 
εξωτερικό: ορίζει εφάπαξ σταθερό ποσό καταβολής εισαγωγικού δασμού, οι εισαγωγείς, ανά 
δήλωση εισαγωγής θα καταβάλλουν 60 ευρώ εφ όσον η αξία των εισαγόμενων προϊόντων 
υπερβαίνει τα 3000 λάρι (μέχρι τώρα κατεβάλλετο σε λάρι, το 0,2 %  της αξία του προϊόντος). 
Όσον δε αφορά την εισαγωγή προϊόντων αξίας μικρότερης των 3000 λάρι, θα καταβάλλεται 
ποσό των 5 ευρώ. Τα προϊόντα Transit, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε 
δασμού. Πηγή: «24 Saati», 03-03-06 , Inter Press News. Σήμερα ο τελωνειακός δασμός για το 
ελαιόλαδο ορίζεται σε 12%  + πάγιος τελωνιακός δασμός 60 ευρώ. Ο ΦΠΑ ορίζεται σε 18% . 
Τελωνιακός δασμός για τις ελιές ορίζεται σε 20% . 
 
7. ΑΓΟΡΑ ΕΛΙΩΝ   
 
Η κατανάλωση ελιών στη Γεωργία, παρουσιάζει σταθερή αύξηση.  Τώρα πλέον οι 
καταναλωτές προτιμούν όλο και περισσότερο τις ελιές  και μάλιστα τις επιτραπέζιες ελιές 
χωρίς ξύδι. Οι ελιές χρησιμοποιούνται ευρέως επίσης στα εστιατόρια και τις πιτσαρίες. Στην 
εσωτερική αγορά, προτιμούνται οι μικρές συσκευασίες που προορίζονται για οικιακή 
κατανάλωση. Επίσης οι μαύρες επιτραπέζιες ελιές έχουν μεγαλύτερη ζήτηση  από τις 
πράσινες. Πρώτη θέση στην εισαγωγή επιτραπέζιων ελιών παραμένει η Ισπανία, το μερίδιο 
της οποίας αυξάνεται σταθερά. Το 2005 πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές ελιών από την 
Ισπανία αξίας 615,3 χιλ. δολ. ΗΠΑ. Στη 2η και 3η θέση ακολουθούν η Τουρκία και η 
Γερμανία αντίστοιχα. 

 
Παραθέτουμε πίνακα εισαγωγών ελιών το 2005 στη Γεωργία  
 

Ελιές  Σε χιλ. δολ. ΗΠΑ Τόνοι 

Σύνολο  668,8 617,7 

Ισπανία 615,3 576,6 
Τουρκία  29,7 30,1 
Γερμανία 10,6 5,7 
Ελλάδα 8,9 3,6 
Ιταλία 1,6 0,4 
ΗΠΑ 1,2 0,7 
Ισραήλ 0,7 0,0 
Ρωσία 0,5 0,5 
Γαλλία 0,2 0,1 
Ολλανδία 0,1 0,1 

          Πηγή: ΚΣΥΓ 
 
Τιμές επιτραπέζιων ελιών  
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2006 στην αγορά της Γεωργίας εισήλθε και η ελληνική εταιρεία 
«ΕΛΑΙΩΝΕΣ» που εισάγει μαύρες και πράσινες ελληνικές ελιές χωρίς συντηρητικά σε 
μεγάλη ποσότητα και τις συσκευάζει στην Τιφλίδα, σε γυάλινες συσκευασίες..  
 
Η χονδρική τιμή πώλησης ελιών από την εταιρεία «ΕΛΑΙΩΝΕΣ» είναι οι εξής: 
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μέγεθος  συσκευασία χρώμα Βάρος  χονδρική τιμή 
πώλησης 

M ammuth Γυάλινη πράσινες 720 γρ. 4,15 
   500 γρ. 3,12 
   300 γρ. 1,77 
   275 γρ. 1,67 
Giants Γυάλινη πράσινες 720 γρ. 3,36 
   500 γρ. 2,53 
   300 γρ. 1,43 
   275 γρ. 1,35 
Super Jumbo Γυάλινη μαύρες 300 γρ. 1,95 
   275 γρ. 1,84 
Jumbo Γυάλινη μαύρες 300 γρ. 1,81 
   275 γρ. 1,71 
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ΓΕΩΡΓΙΑ 
 
Μεγάλα Σ/Μ και εισαγωγικές εταιρείες στη Γεωργία  
 
BADEN-BADEN Ltd Supermarket 
86/90 Davit Agmashenebeli ave., 0102 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 94-22-08, 94-02-10 
Fax: 00 995 32 94-33-36 
Gen. Director: M r. Vakhtang Gotua 
BIG-BEN Supermarket, Vake 777 ltd 
52 Ilia Chavchavadze ave., 0179 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 25-04-05, 22-76-99 
Fax: 00 995 32 22-76-99 
E-mail: ltdvake777@ gol;ge 
Director: M r. Giorgi M askharashvili 
GOODW ILL Ltd Hypermarket 
1 King Parnavaz avenue 0121 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 53-88-11, 59-49-97 
Fax: 00 995 32 59-49-97 
E-mail: info@ goodwill.ge 
www.goodwill.ge 
Gen. Director: M r. Nugzar M agularia 
EUROM ARKET Ltd Supermarket 
7 Freedom Square, 0105 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 55-20-26, 55-20-27 
Fax: 00 995 32 55-20-26 
Director: M r. Anton M galoblishvili 
EUROCENTER Ltd Supermarket 
54 Ilia Chavchavadze ave., 0179 
Tel: 00 995 32 22-72-08, 23-16-11, 23-02-87 
Fax: 00 995 32 23-16-11 
Director: M r. Beglar Sioridze 
VERNISAGE Ltd Supermarket 
1 Vekua str., 0105 
Tel: 00 995 32 99-67-12, 93-57-78, 98-05-91 
Fax: 00 995 32 99-67-12 
Director: M r. Gocha Janashia 
IBISI Supermarket 
1 M tskheta str., 0179 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 22-79-14 
Fax: 00 995 32 22-79-14 
Director: M r. Andro Kadagidze 
IBISI – 3 Supermarket 
11 Budapeshti str., 0160 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 37-77-53 
Director: M r. Davit Gagridze 
KONTINENTAL Ltd Supermarket 
14 Aleksandre kazbegi ave., 0160 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 91-02-04, 91-03-04 
Fax: 00 995 32 91-02-04 
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Director: M r. Zaza Janishvili 
CONTINENT Supermarket 
17 M ikheil Tamarashvili str., 0177 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 39-96-47 
Fax: 00 995 32 39-96-47 
Director: M r. Beso M ikatsadze 
DIPLOM AT Ltd Trade Center 
2 Ilo M osashvili str., 0179 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 25-16-40 
Director: M r. M erab Chichua 
ZEM ELI upermarket 
37 Shota Rustaveli ave., 0108 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 99-83-93, 99-77-51 
Fax: 00 995 32 98-44-54 
Director: M r. Otar Kikalishvili 
FLAM INGO Ltd Supermarket 
4 Aleksandre Kazbegi ave., 0160 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 38-20-95, 94-24-96 
Fax: 00 995 32 94-24-96 
Director: M rs. Nana Bakaradze 
LADY Supermarket 
9 Naphareuli str., 0179 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 25-00-70 
Fax: 00 995 32 25-00-70 
Director: M r. Davit M anjavidze 
LUX Ltd Supermarket 
56 Barnovi str., 0179 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 91-22-76 
Director: M r. Davit Kutateladze 
POPULI Supermarket Head-office 
Isani, 48/5 Bogdan Khmelnicki str., 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 70-37-59 
E-mail: info@ populi.ge  
               www.populi.ge 
Director: M r. Evgeni Fichkhaia 
UDC Universal Distribution Company Ltd 
II floor, 32 Rapiel Agladze str., 0119 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 94-13-96, 34-20-09 
Fax: 00 995 32 94-13-96 
E-mail: giaudc@ hotmail.com  
Financial Director: M r. Gia Djanelidze 
M ARKO-GEORGIA Ltd 
117 Tsereteli ave., 0119 
Tel: 00 995 32 34-53-04, 34-13-36 
Fax: 00 995 32 34-13-36 
E-mail: foodhouse@ posta.ge 
Director: M r. Davit Sikharulidze, M r. Giorgi Amaglobeli 
GDM  CO. Ltd 

Georgian Distribution & M arketing Company  
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II floor, 51 Tevdore M gvdeli str., 0112 
Tel: 00 995 32 35-69-99, 20-45-04, 20-45-05 
Fax: 00 995 32 35-69-99 
E-mail: uta.maziashvili@ gol.ge  
Gen. Director: M r. Uta M aziashvili 
KANTI Ltd 
26 Chkondideli str., 0180 
Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 95-30-30, 48-44-48 
Fax: 00 995 32 95-19-99 
E-mail: info@ kanti.ge, office@ kanti.ge,  
aleko-khomeriki@ kanti.ge 
W eb-Site: www.kanti.ge 
Gen. M anager: M r. Giorgi Pipia (E-mail: giorgi@ kanti.ge) 
M EGAKO Ltd 
6 Bakradze str., Tbilisi, Georgia 
Tel: 00 995 32 34-20-09 
M ob: 00 995 99 50-20-85 
Director: M r. Kakha Gogava 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Κοπεγχάγη 

Hammerensgade 4 
1267 Copenhagen  -  Denmark 

Tel. +45 33148486 
Fax +45 33140235 

e-mail  commercial.greece@ mail.dk 
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Η ΑΓΟΡΑ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΑΝΙΑ 
 
1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
 
Η κατανάλωση ελαιολάδου και ελιών στη Δανία, όπως άλλωστε και στις λοιπές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκοσμίως, παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Η ευρεία 
δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων επιστημονικών ερευνών για τη θετική επίδραση του 
ελαιολάδου στην ανάπτυξη και υγεία του ανθρώπινου οργανισμού και η αναγνώριση και στο 
σκανδιναβικό χώρο της αξίας της μεσογειακής διατροφής, έχουν συμβάλει σημαντικά στην 
άνοδο της ζήτησης του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. Στη διεύρυνση της 
κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων στη Δανία, έχουν συντελέσει επιπλέον η σταθερή 
στροφή του αγοραστικού κοινού σε τρόφιμα φυσικά και υγιεινά, με ιδιαίτερη διατροφική 
αξία, καθώς και η ενίσχυση της αγοραστικής του δύναμης, που επιτρέπει την επιλογή ειδών 
διατροφής αναβαθμισμένης ποιότητας, ακόμη και σε ακριβότερες τιμές.. Επισημαίνεται 
όμως, ότι παρά την προαναφερθείσα ανοδική εξέλιξη, η μέση ετήσια ανά άτομο κατανάλωση 
ελαιολάδου στη Δανία, σε σύγκριση με την αντίστοιχη στις ελαιοπαραγωγούς χώρες και 
βέβαια την Ελλάδα που κατέχει την 1η θέση στον κόσμο, παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά 
επίπεδα κάτω του ενός κιλού. 
 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ ΠΑΡΘΈΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΆΔΟΥ  
 
Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται στη Δανία, όπως άλλωστε και στις λοιπές χώρες της Δυτ. 
Ευρώπης, αλλά και της Βόρ. Αμερικής και την Ιαπωνία, μία σαφής προτίμηση στο 
ελαιόλαδο, οι εισαγωγές του οποίου διαχρονικά αυξάνονται. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι 
μάλιστα η βελτίωση, σε σχέση με τα λοιπά φυτικά έλαια, αλλά και το μη παρθένο, της θέσης 
του παρθένου ελαιολάδου στη δανική αγορά, εξέλιξη που αποτελεί εν δυνάμει πλεονέκτημα 
για το ελληνικό ελαιόλαδο, το οποίο, όπως είναι γνωστό, στο μεγαλύτερο μέρος του είναι 
παρθένο. Οι συνολικές δανικές εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου, έφτασαν το 2004 στους 
2.695 τόνους αξίας 73,0 εκατ. κορ., έναντι ποσότητας 2.651 τόν. ποσού 67,0 εκατ. κορ. το 
2003 και 1.616 τόν. αξίας 46,2 εκατ. κορ. το 1999 (αύξηση 1999/2004 κατά 66,8 %  σε 
ποσότητα  και 58,0 %  σε αξία). Ποσοστό πάνω από 50 %  της συνολικής ποσότητας παρθένου 
ελαιολάδου που εισάγεται στη Δανία, προέρχεται σταθερά από την Ιταλία και ακολουθεί, με 
μεγάλη όμως διαφορά, η Ισπανία και η χώρα μας. 
 
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας δανικής Υπηρεσίας, οι εισαγωγές ελληνικού 
παρθένου ελαιολάδου στη χώρα, ανήλθαν το 2004 στους 212 τόνους αξίας 6,1 εκατ. κορ., 
έναντι 147,3 τόν. ποσού 3,8 το 2003 και 290 τον. αξίας 4,7 εκατ. κορ. το 2002. Το μερίδιο, 
συνεπώς, του ελληνικού προϊόντος στη δανική αγορά, παρουσίασε το 2004 σε σύγκριση με 
το 2003 βελτίωση (7,9 % , 2003: 5,6 % ), οι ποσότητες όμως που εισήχθησαν παραμένουν σε 
σχέση με τις συνολικές εισαγωγές της Δανίας σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, υπολείπονται 
σημαντικά των αντίστοιχων εξαγωγών της Ιταλίας, ενώ παρουσιάζουν και κάμψη έναντι των 
ελληνικών εξαγωγών του 2002. Πρέπει βέβαια να επισημανθεί, ότι oι πραγματικά 
διακινούμενες στη δανική αγορά ποσότητες ελληνικού προϊόντος είναι μεγαλύτερες των ως 
άνω αναγραφομένων στις στατιστικές, δεδομένου ότι στη χώρα καταλήγουν και ποσότητες 
παρθένου ελαιολάδου ελληνικής προέλευσης που τυποποιείται και εξάγεται αναμεμιγμένο ή 
και αυτούσιο από την Ιταλία ή εισάγεται από τη Γερμανία (που παρότι μη ελαιοπαραγωγός 
κατέχει σταθερά την 4η θέση μεταξύ των προμηθευτριών της χώρας). Σε κάθε περίπτωση 
πάντως, από την εξέλιξη των εξαγωγών της χώρας μας στη Δανία, προκύπτει σαφώς το 
συμπέρασμα, ότι η παρουσία του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου παραμένει εξαιρετικά 
περιορισμένη και το προϊόν δεν έχει βρει την αναγνώριση που του αρμόζει στη δανική αγορά 
Άλλωστε, σύμφωνα και με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και παρά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει από την ξηρασία η ισπανική ελαιοπαραγωγή, οι δανικές 
εισαγωγές ελληνικού προϊόντος το 2005 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο επίπεδο του 
2004 και πάντως δεν θα σημειώσουν ουσιαστική βελτίωση. 
Πίνακας 1: Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου, κατά χώρα προέλευσης, 2002 – 2004 
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Δασμολογική κλάση 1509 1090, παρθένα ελαιόλαδα, ποσότητα σε τόνους, αξία σε 1.000 δαν. 
κορώνες 

Χώρα 
προέλευσης 

2004 
Ποσότητα 

2004 
Αξία 

2003 
Ποσότητα

2003 
Αξία 

2002 
Ποσότητα 

2002 
Αξία 

Γαλλία 42,9 1.625 42,3 1.574 42,6 1.542 
Ολλανδία 28,7 891 22,6 789 15,4 483 
Γερμανία 143,1 5.076 125,9 4.404 129,6 3.911 
Ιταλία 1.657,6 45.397 1.432,7 37.665 1.310,7 33.509 
Ε λ λ ά δ α 212,1 6.084 147,3 3.824 289,7 4.700 
Ισπανία 581,0 13.082 809,3 16.818 334,8 7.511 
Σουηδία 12,2 323 0 0 7,9 204 
Βέλγιο 0 0 46,4 1.076 113,6 1.489 
Πορτογαλία 0 0 0 0 8,4 228 
Μεγ. Βρετ. 0 0 0 0 39,3 1.184 
       
Σύνολο 2.694,7 73.046 2.650,7 66.918 2.293,1 54.844 

Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Δανίας 
 
3. ΤΙΜΈΣ ΠΑΡΘΈΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΆΔΟΥ 
 
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του Πίνακα 1, η μέση τιμή εισαγωγής του 
ελληνικού παρθένου ελαιολάδου διαμορφώθηκε το 2004 στις 28,7 δαν. κορ./κιλό, έναντι 26,0 
κορ. το 2003 και 16,2 κορ. Δανίας το 2002. Οι αντίστοιχες τιμές του ιταλικού ελαιολάδου 
ήταν το 2004 ύψους 27,4 και του ισπανικού 22,5 δαν. κορ. και το 2003 ύψους 26,3 και 20,1 
δαν. κορ./κιλό, αντίστοιχα.  
Στον Πίνακα 2, που παρατίθεται ακολούθως, καταγράφονται ενδεικτικές τιμές λιανικής 
πώλησης παρθένου ελαιολάδου σε καταστήματα αλυσίδων (μη εκπτωτικών) σούπερ μάρκετ 
και συνοικιακά παντοπωλεία στη Δανία. Ας σημειωθεί, ότι στα εν λόγω καταστήματα 
κυκλοφορεί μεγάλη ποικιλία παρθένου ελαιολάδου, σε διάφορες συσκευασίες, κατηγορίες 
και τιμές, οι οποίες δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη χώρα 
προέλευσης.   
 
Πίνακας 2: Ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης παρθένου ελαιολάδου (11-12/2005) 

 Χώρα προέλευ- 
σης/παραγωγής 

Παρα-
γωγός 

Ονομασία 
Προϊόντος 

Συσκευασία / 
Όγκος 

Τιμή σε δαν. 
κορώνες 

Παρατηρήσεις 

1.  Ελλάδα ΕΛΑΙΣ Ελάνθη Γυάλινη, 500 ml 43,95  Εξαιρετικό 
παρθένο 

2.  Ελλάδα GAEA Gaea, Καλα-
μάτα ΠΟΠ 

Γυάλινη, 500 ml 56,95  Εξαιρετικό 
παρθένο με 
γεύση πιπεριού 

3.  Ελλάδα 
(Καλαμάτα) 

 Antos Γυάλινη, 500 ml 39,95 Εξαιρετικό 
παρθένο 

4.  Ελλάδα 
(Μολάοι 
Μεσσηνίας) 

 Gagania Γυάλινη, 750 ml  89,95 Εξαιρετικό 
παρθένο 

5.  Ελλάδα  Hellenic 
Natu-re 
Delicious 

Γυάλινη, 1 lt 55,00 Εξαιρετικό 
παρθένο 

6.  Ελλάδα  Famous Γυάλινη, 1 lt 55,00 «»»» 
7.  Ιταλία  Olitalia Γυάλινη, 500 ml 

Γυάλινη, 1 lt 
29,95 
54,95 

Εξαιρετικό 
παρθένο 

8.  Ιταλία  Coop  Πλαστική, 1 lt 34,95 «»»» 
9.  Ιταλία 

(προέλ/ση 
Ελλάδα & 
Ιταλία) 

 Βelloliva  Γυάλινη,  500 ml 35,95 «»»» 
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10.  Ιταλία  Poggio della 
Fattorie 

Γυάλινη,  500 ml 69,95 «»»» 

11.  Ιταλία  Santagata Γυάλινη,  500 ml 59,95 «»»» 
12.  Ιταλία  Speralonga Γυάλινη,  500 ml 43,95 «»»» 
13.  Ιταλία  Urtekram Γυάλινη,  500 ml 59,95 Εξαιρετικό 

παρθένο 
οικολογικό 

14.  Ιταλία  De Cecco Γυάλινη, 500 ml 54,95 Εξαιρετικό 
παρθένο 

15.  Ιταλία  Svansoe Γυάλινη, 500 ml 38,95 «»»» 
16.  Ιταλία  Αntica 

Enotria 
Γυάλινη, 500 ml 69,95 «»»» 

17.  Ιταλία  Ιl Fornaio Γυάλινη, 500 ml 69,95 «»»» 
18.  Ισπανία  Torres Γυάλινη, 500 ml 50,00 «»»» 

Τιμές Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2005 
 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΩΝ ΕΛΙΏΝ 
 
Στη ζήτηση επιτραπέζιων ελιών στη Δανία, που το 2004 έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων ετών, με τις πράσινες να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των καταναλωτών, 
παρατηρείται σταθερή διεύρυνση, τάση η οποία, με βάση τα διαθέσιμα – προσωρινά 
στατιστικά στοιχεία, συνεχίζεται το τρέχον έτος και εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί και το 2006. 
Δεδομένης της στροφής των καταναλωτών στα υγιεινά – ασφαλή είδη διατροφής, τα 
προϊόντα με χαμηλότερη οξύτητα και περιεκτικότητα σε αλάτι κυριαρχούν στις επιλογές του 
αγοραστικού κοινού, το οποίο για οικιακή κατανάλωση προτιμά τις επιτραπέζιες ελιές χωρίς 
ξίδι ή οξικό οξύ. Πέραν της οικιακής κατανάλωσης, οι ελιές είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο 
προϊόν στη Δανία και χρησιμοποιούνται ευρέως στα εστιατόρια, τις πιτσαρίες και τον γένει 
κλάδο μαζικής εστίασης, αλλά και από την εγχώρια βιομηχανία παρασκευής ειδών 
διατροφής. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται, ότι οι δανικές μονάδες τυροκομικών προϊόντων 
διαθέτουν στην αγορά, σε σημαντικές ποσότητες και διάφορες συσκευασίες, ελιές σε 
συνδυασμό με εγχώρια λευκά τυριά, για τα οποία μάλιστα χρησιμοποιούν την ελληνική 
ονομασία «φέτα». Σε αντιστοιχία με την ανοδική τάση της ζήτησης, οι εισαγόμενες στη 
Δανία ποσότητες τυποποιημένων επιτραπέζιων ελιών, σε μικρές συσκευασίες που 
προορίζονται για οικιακή κατανάλωση, σημειώνουν τα τελευταία χρόνια σταθερή αύξηση. 
Πρέπει βέβαια να επισημανθεί, ότι στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε και η παρατηρούμενη στο εν 
λόγω χρονικό διάστημα μείωση των τιμών. Οι δανικές εισαγωγές ελιών χωρίς ξίδι ή οξικό 
οξύ, σε συσκευασίες που δεν υπερβαίνουν τα 5 κιλά (δασμ. κλάσης 2005 7010) –κατηγορία 
που αποτελεί και τον κύριο όγκο των εισαγομένων στη Δανία ποσοτήτων επιτραπέζιων 
ελιών– ανήλθαν το 2004 στους 2.145 τόνους αξίας 24,0 εκατ. κορ., έναντι ποσότητας 2.131 
τόν. ποσού 29,8 εκατ. κορ. το 2003 και 1.801 τόν. αξίας 27,7 εκατ. κορ. το 2002 (ποσοστιαία 
μεταβολή 2002/2004: αύξηση 19,1 %  σε ποσότητα  και  μείωση 15,5 %  σε αξία).  
 
Παραδοσιακή προμηθεύτρια, με κυρίαρχη θέση στη δανική αγορά επιτραπέζιων ελιών της 
συγκεκριμένης δασμολογικής κλάσης 2005 7010, παραμένει η Ισπανία, με μερίδιο που 
διευρύνεται σταθερά και το 2004 ήταν της τάξης του 73,1 %  (2003: 65,6 % , 2002: 56,5 % ) 
των συνολικά εισαγομένων ποσοτήτων της κατηγορίας. Στη 2η και 3η θέση ακολουθούν η 
Τουρκία και η Ελλάδα, αλλά με πολύ μεγάλη διαφορά και με συμμετοχή κάτω του 10 % . 
Σε αντίθεση με τη διαχρονικά ανοδική εξέλιξη της ως άνω κατηγορίας, οι ποσότητες 
επιτραπέζιων ελιών χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, αλλά σε συσκευασίες άνω των 5 κιλών (δασμ. 
κλάσης 2005 7090) που εισάγονται στη Δανία, παρουσιάζουν σταθερή πτώση, ποσοστού 
πάνω από 50 %  το 2004, οπότε και μειώθηκαν στους 227,5 τόνους συνολικά, αξίας 2,4 εκατ. 
δαν. κορ., έναντι 500,5 τόν. αξίας 5,8 εκ. κορ. το 2003. Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, 
κατατάσσεται στην 3η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά την παραγωγή ελιών και 
σημαντικό μέρος του ελληνικού προϊόντος κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού 
. 
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Όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα στοιχεία της αρμόδιας δανικής Υπηρεσίας (βλ. και 
ακολούθως Πίνακες 3 – 4), οι συνολικά εισαγόμενες από τη χώρα μας στη Δανία ποσότητες 
ελληνικών επιτραπέζιων ελιών χωρίς ξίδι ή οξύ, σε όλες τις κατηγορίες συσκευασίας (μέχρι 
και άνω των 5 κιλών), όχι μόνο παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (2004: 7,4 %  του 
συνόλου), αλλά σημειώνουν διαχρονικά και σημαντική μείωση (ποσοστού 150 %  το 2004, σε 
σχέση με το 2003 και 180 %  έναντι του 2002). Τελείως διαφορετική διαμορφώνεται η εικόνα 
για τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές με ξίδι ή οξικό οξύ, κατηγορία στην οποία η χώρα μας 
κατέχει στη δανική αγορά σημαντικό μερίδιο που το 2004, με εξαγωγές ποσότητας 237 τόν. 
αξίας 6,8 εκατ. δαν. κορ., ανέρχεται στο 43,4 %  και την κατατάσσει, για πρώτη φορά τα 
τελευταία χρόνια, στην 1η θέση. 
 
Από τα ως άνω στοιχεία, εξάγεται το συμπέρασμα ότι, παρά τις επιδόσεις της χώρας μας στη 
–συγκριτικά μικρότερη από άποψη όγκου– κατηγορία προϊόντος με ξίδι, η ελληνική 
συμμετοχή στη –διευρυνόμενη– δανική αγορά επιτραπέζιων ελιών, παραμένει σε εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα, ενώ παρουσιάζει και σοβαρή κάμψη, σε σύγκριση με τις ελληνικές εξαγωγές 
προηγουμένων ετών.  
 
Πίνακας 3 – 5: Εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών, κατά χώρα προέλευσης, 2002 – 2004 
 
Δασμολογική κλάση  2005 7010, ελιές χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, σε συσκευασίες που δεν 
υπερβαίνουν τα 5 κιλά, ποσότητα σε τόνους, αξία σε 1.000 δαν. Κορώνες 
 

Χώρα 
Προέλευσης

2004 
Ποσότητα 

2004 
Αξία 

2003 
Ποσότητα

2003 
Αξία 

2002 
Ποσότητα 

2002 
Αξία 

Γαλλία 52,3 1.603 63,3 1.556 62,1 1.747 
Ολλανδία 24,1 373 7,1 258 10,0 313 
Ιταλία 67,9 2.677 75,9 2.472 123,9 2.978 
Γερμανία 30,6 658 37,9 846 17,9 426 
Ε λ λ ά δ α 101,0 2.298 255,9 5.188 365,0 8.432 
Ισπανία 1.567,2 12.911 1.398,8 15.779 1.018,2 11.733 
Βέλγιο 24,5 936 17,7 583 0 0 
Μεγ. Βρετ. 0 0 0 0 28,9 500 
Σουηδία 12,8 250 36,0 497 0 0 
Τουρκία 132,9 1.564 209,2 2.347 161,6 1.502 
Μαρόκο 45,4 214 0 0 0 0 
Μαυριτανία 47,1 239 0          0 0 0 
Σύνολο 2.144,8 24.000 2.130,8 29.789 1.801,0 27.722 

 
Δασμολογική κλάση  2005 7090, ελιές χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, σε συσκευασίες άνω των 5 
κιλών, ποσότητα σε τόνους, αξία σε 1.000 δαν. Κορώνες 
 

Χώρα 
προέλευσης

2004 
Ποσότητα 

2004 
Αξία 

2003 
Ποσότητα

2003 
Αξία 

2002 
Ποσότητα 

2002 
Αξία 

Ολλανδία 0 0 77,1 454 61,2 335 
Γερμανία 30,2 583 110,4 1.930 0 0 
Ε λ λ ά δ α 74,7 982 168,2 2.609 129,4 2.082 
Ισπανία 93,9 528 115,4 628 205,5 1.270 
Τουρκία 0 0 0 0 46,3      569 
Σύνολο 227,5 2.443 500,5 5.854 474,2 4.451 

 
Δασμολογική κλάση  2001 9065, ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες με ξίδι ή 
οξικό οξύ, ποσότητα σε τόνους, αξία σε 1.000 δαν. κορώνες 
Χώρα 
Προέλευσης

2004 
Ποσότητα 

2004 
Αξία 

2003 
Ποσότητα

2003 
Αξία 

2002 
Ποσότητα 

2002 
Αξία 

Γαλλία 0 0 0 0 15,6 261 
Γερμανία 18,4 358 17,3 387 0 0 
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Ε λ λ ά δ α 237,1 6.790 199,3 4.697 115,7 2.770 
Ισπανία 225,2 4.697 208,0 4.610 242,7 4.710 
Βέλγιο 4,8 307 0 0 0 0 
Τουρκία 36,1 557 40,3 400 40,0 420 
Σύνολο 545,9 13.113 477,8 10.306 445,8 8.580 

           Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Δανίας 
 
5. ΤΙΜΈΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΩΝ ΕΛΙΏΝ 
 
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του Πίνακα 3, η μέση τιμή εισαγωγής των 
επιτραπέζιων ελιών χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ, σε συσκευασίες που δεν υπερβαίνουν τα 5 κιλά – 
κατηγορία που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί τη σημαντικότερη από άποψη εισαγομένων 
ποσοτήτων– διαμορφώθηκε το 2004 στις 11,2 δαν. κορ./κιλό, έναντι 14,0 κορ. το 2003 και 
15,4 κορ. Δανίας ανά κιλό το 2002. Πτωτική ήταν και η εξέλιξη της μέσης τιμής εισαγωγής 
στη Δανία ισπανικών ελιών του συγκεκριμένου είδους, οι οποίες από 11,5 κορ. το 2002 
μειώθηκαν το 2004 στις 8,2 δαν. κορ./κιλό. Οι αντίστοιχες τιμές των ελληνικών ελιών ήταν 
το 2004 ύψους 22,7 δαν. κορ., το 2003 αξίας 20,3 κορ. και το 2002 ύψους 23,1 δαν. 
κορ./κιλό. Στον Πίνακα 6, που παρατίθεται ακολούθως, καταγράφονται ενδεικτικές τιμές 
λιανικής πώλησης, το Β΄ εξάμηνο τ.έ., επιτραπέζιων ελιών σε καταστήματα αλυσίδων (μη 
εκπτωτικών) σούπερ μάρκετ στη Δανία.  
 
Πίνακας 6: Ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης επιτραπέζιων ελιών (7 – 12/2005)  

 Χώρα προέλευ- 
σης/παραγωγής 

Παρα-
γωγός 

Ονομασία 
Προϊόντος 

Συσκευασία / 
Όγκος 

Τιμή σε δαν. 
κορώνες 

Παρατηρήσεις 

1. Ελλάδα 
(Καλαμάτα) 

 Bon Appetit Γυάλινη, βάρος 
μεικτό 300 γρ.  

14,95 
49,80 / κιλό  

Μαύρες ή πρά- 
σινες με 
πιπεριά ή 
τομάτα λιαστή 

2. Ισπανία  Bon Appetit Γυάλινη, βάρος 
μεικτό 240 γρ.  

11,95 
44,80 / κιλό 

Μαύρες ή 
πράσινες   

4. Ελλάδα Ideal 
Co.Ltd, 
M αυρίδης 

Ideal  
Kalamata 
Oliv. 
Black Olives 

Μεταλλική, 
βάρος 
μεικτό 250 γρ.  

19,95 
79,80 / κιλό  

Καλαμάτας ή 
μαύρες 
ολόκληρες 

5. Ελλάδα  Βellaroma Γυάλινη, βάρος 
μεικτό 300 γρ. 
 

19,95 
66,50 / κιλό 

Πράσινες με  
πιπεριά ή αμύ- 
γδαλο ή 
Καλ/τας 

6. Ελλάδα  Cervera Γυάλινη, βάρος 
μεικτό 260 γρ. 
  

24,95 
83,80 / κιλό 

Πράσινες 
jumbo 
με πιπεριά ή 
αμύγδαλο 

7. Ολλανδία 
(προέ- 
λευση Ελλάδα) 

 Εpifine Πλαστική, 
διαφανής, βάρος 
μεικτό 330 γρ. 
καθ. 155 γρ. 

34,95 Ποικιλία 
“partyoliven 
mix” 

7. Δεν αναφέρεται  Cervera 
Nicosia 
Oliven 

Γυάλινη βάρος 
μεικτό 260 γρ. 

20,95 
80,58 / κιλό 

Μαύρες 

 
6. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 
 
• Στη Δανία καταγράφεται διαρκής αύξηση της κατανάλωσης ελαιολάδου και 

επιτραπέζιων ελιών. Η αγορά των εν λόγω προϊόντων διευρύνεται σταθερά, ενώ 
παράλληλα εντείνεται και ο ανταγωνισμός. 
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• Τα προϊόντα πωλούνται κατά κύριο λόγο στα καταστήματα των αλυσίδων Σ/Μ και σε 
συσκευασίες, που στην πλειονότητά τους είναι γυάλινες, μέχρι ενός λίτρου για το 
ελαιόλαδο και 500 γραμ. για τις ελιές. Στις εκπτωτικές αλυσίδες (κυρίως γερμανικών, 
αλλά και δανικών συμφερόντων), τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται σε συγκριτικά πολύ 
χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, ελαιόλαδο και ελιές πωλούνται και σε καταστήματα 
delicatessen, όπως και σε συνοικιακά καταστήματα που ανήκουν σε εμπόρους από 
γειτονικές μας μεσογειακές χώρες και στα οποία διατίθενται και ελιές χύμα ή λάδι σε 
μεγαλύτερες συσκευασίες. 
Οι κυρίαρχες στην αγορά αλυσίδες Σ/Μ (π.χ. Coop, Dansk Supermarked, Haugen-
Gruppen, Super Gros), αλλά και μεγάλοι εισαγωγικοί οίκοι (Cervera, Loegismose, 
Svansoe, Danton Trading, Urtecram κ.λπ.), διαθέτουν μεγάλη ποικιλία ελαιοκομικών 
προϊόντων ελληνικής, ιταλικής, γαλλικής και ισπανικής προέλευσης, τα οποία 
τυποποιούνται για λογαριασμό τους στους τόπους παραγωγής ή και άλλες χώρες τα 
ελληνικής προέλευσης (π.χ. Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία) και κυκλοφορούν στην αγορά 
με το εμπορικό σήμα της αλυσίδας ή δικά τους brand names.     

• Αποφασιστικός είναι πλέον ο ρόλος της συνολικής παρουσίασης των πωλουμένων 
προϊόντων και ιδιαίτερα του  ελαιολάδου στη δανική αγορά, καθώς ο έντονος 
ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών προέλευσης, αλλά και των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο και η προσπάθειά τους να διευρύνουν τα μερίδια που 
κατέχουν, έχει ως αποτέλεσμα να αποδίδεται μεγάλη σημασία στη συσκευασία, τις 
ετικέτες κ.λπ. τεχνικά χαρακτηριστικά.  

• Δεδομένης της εξαιρετικής ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου, όπως και των ελιών, 
που θεωρούνται από άποψη γεύσης, όσο και ποιότητας και διατροφικής αξίας οι 
καλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι προοπτικές για επέκταση και περαιτέρω διείσδυση 
στη δανική αγορά είναι θετικές. 

Η βελτίωση όμως της θέσης μας και πρωτίστως η αύξηση των απευθείας 
εισαγωγών τυποποιημένων προϊόντων και των πωλήσεων επώνυμων, ποιοτικών 
ελληνικών ελαιολάδων και επιτραπέζιων ελιών, με μεγάλη προστιθέμενη αξία και  
δυνατότητες να διατίθενται σε καλύτερες τιμές και σε επιλεγμένα καταστήματα,  
προϋποθέτει κυρίως : 

 Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό – προσεγμένη συσκευασία και ειδικότερα :  
- επιλογή φυσικών, ανακυκλώσιμων και φιλοπεριβαλλοντικών υλικών (γυαλί, χαρτί 
κ.λπ.),  
- συσκευασία ανάλογη της ταυτότητας, που να εκφράζει τη μοναδικότητα και 
ιδιαιτερότητα του προϊόντος, 
- ετικέτες σαφείς, ελκυστικές και ευανάγνωστες, στη δανική γλώσσα, που να 
περιέχουν διάφορες πληροφορίες για τη διατροφική αξία του προϊόντος, την παράδοση 
του τόπου παραγωγής κ.ά. πρόσθετα στοιχεία. 

 Συστηματική προβολή και διαφήμιση του ελληνικού προϊόντος, με έμφαση στα 
συγκριτικά του πλεονεκτήματα (γεύση, παράδοση, ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
κ.λπ.), ώστε να γίνει γνωστό και αναγνωρίσιμο στο Δανό καταναλωτή. 
Η παράλληλη ανάδειξη των ελληνικών ελαιοπαραγωγών περιοχών, όπως και του 
ιδιαίτερου ρόλου της ελιάς και του ελαιολάδου για τον ελληνικό πολιτισμό, θα συνέβαλε 
στη σύνδεση των συγκεκριμένων προϊόντων με τη χώρα μας και στη σαφέστερη διάκρισή 
τους έναντι των ομοειδών ανταγωνιστριών χωρών. 

 Ιδιαίτερη παρουσίαση και διαφήμιση των ελληνικών πιστοποιημένων οικολογικών 
ελαιολάδων και επιτραπέζιων ελιών, όπως και των μονάδων βιοκαλλιέργειας στη χώρα 
μας, ώστε να προβληθεί στο δανικό καταναλωτικό κοινό η αναβαθμισμένη – σύγχρονη 
εικόνα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.  
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ΔΑΝΙΑ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΊΣ ΕΛΑΙΌΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΏΝ 
 
Στις ιστοσελίδες των εταιρειών που παρατίθενται ακολούθως, μπορούν να αναζητηθούν 
πληροφορίες για το προφίλ τους, όπως και στοιχεία για τα προϊόντα που διαθέτουν.  

• KALU A/S   
Flaesketorvet 45 – 55   
1711 Copenhagen V, Denmark 
Τηλ.: 0045 / 3324 1222  
Fax : 0045/  3324 1236 
E-mail : rl@ kalu.com 
W ebsite : www.kalu.dk 
Δ/ντής Αγορών : κ. Rene Lueders 

• DANSK SUPERM ARKED A/S  
Bjoedstrupvej 18      
8270 Heojbjerg, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 8930 3030    
Fax : 0045/ 8627 5015 
W ebsite : www.dsg.dk 
Δ/νση Αγορών : Dansk Supermarked Indkoeb I/S 

• DANTON TRADING A/S  
Tordenskjoldsgade 25    
8200 Aarhus, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 8616 5520    
Fax : 0045/ 8616 5544 
E-mail : ta@ dantontrading.com  
W ebsite : www.dantontrading.com  
Δ/ντής : κ. Tony Aharonian 

• SVANSOE FOOD A/S   
Fabriksvej 111      
5592 Ejby, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 6331 4100    
Fax : 0045/  6331 4117 
E-mail : svansoe@ svansoe.com 
W ebsite : www.svansoe.com  

• NORDLIE FOOD A/S  
Huginsvej 15       
P.O.Box 117, 4100 Ringsted, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 5761 7800  
Fax : 0045/ 5707 0488 
E-mail : info@ nordliefood.dk 
W ebsite : www.nordliefood.dk 

• F.C. CERVERA A/S   
Kloevergaard, Ribervej 102     
6630 Roedding, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 7484 5454    
Fax : 0045/  7484 5463 
E-mail : info@ cervera.dk 
W ebsite : www.cervera.dk 

• HAUGEN GRUPPEN A/S DENM ARK  
Kanalholmen 37      
2650 Hvidovre, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 3634 3000    
Fax : 0045/ 3634 3001 
E-mail : info@ haugen-gruppen.dk 
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W ebsite : www.haugen-gruppen.dk 
• STROEM  & SVENDSEN A/S 

Uplandgade 54    
2300 Copenhagen S, Denmark    
Τηλ.: 0045 /  3295 1505    
Fax : 0045/  3254 3696 
E-mail : mp@ stroem-svendsen.dk 
W ebsite : www.stroem-svendsen.dk 
Δ/ντής Αγορών : κ. M orten Petersen 

• LOEGISM OSE A/S  
Ny Vestergade 2 – 4, Allested – Vejle       
5672 Broby, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 3332 9332    
Fax : 0045/ 3332 9732 
W ebsite : www.loegismose.dk 

• DANSK CATER A/S 
Vidalsvej 6     
9230 Svenstrup, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 9637 2020    
Fax : 0045/ 9637 2021 
E-mail : info@ cater.dk 
W ebsite : www.cater.dk 

• URTEKRAM   A/S 
Klostermarken 20     
9550 M ariager, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 9854 2288    
Fax : 0045/ 9854 2333 
E-mail : info@ urtekram.dk 
W ebsite : www.urtekram.dk 

• SUPER GROS A/S  
Gammelager 11 – 13       
2605 Broendby, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 7010 0203    
Fax : 0045/ 4345 4075 
W ebsite : www.supergros.dk 
Γεν Δ/ντής Αγορών : κ. Bjarne Bak 
Δ/ντές Αγορών (ανά κατηγορία προϊόντων) :  
 www.supergros.dk/sider/indkobsafd.html 

• ΜΕΤRO CASH & CARRY DANM ARK ApS  
Ejby Industrivej 111      
2600 Glostrup, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 4346 7700    
Fax : 0045/ 4363 7703 
E-mail : metro@ metro.dk 
W ebsite : www.metro.dk 
Δ/ντής Αγορών Τροφίμων : κ. Henrik Arna 
INCO (CASH & CARRY) DANM ARK Amba   
Flaesketorvet 84 A      
1711 Copengahen  V, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 3321 1421    
Fax : 0045/  3321 1431 
W ebsite : www.inconetshop.dk 
Δ/ντής Αγορών : κ. Jesper Groth Poulsen 

• COOP DANM ARK A/S  
Roskildevej 65     
2620 Albertslund, Denmark    
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Τηλ.: 0045 / 4386 4386    
Fax : 0045/ 4386 3386 
E-mail : coop@ coop.dk 
W ebsite : www.coop.dk 

• A/S TH. W ESSEL & VETT 
M agasin du Nord, M ad & Vin  
Kongens Nytorv 13   
1095 Copenhagen K, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 3311 4433    
Fax : 0045/  3315 1840 
W ebsite : www.magasin.dk 

• C+E GASTRO IM PORT  Ap/S 
Kanalholmen 25 – 29     
2650 Hvidovre, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 4847 5511     
Fax : 0045/ 4847 5388 
E-mail : ehn@ gastro-import.com  
W ebsite : www.gastro-import.com 

• JAN IM PORT A/S 
Over Hadstenvej 82     
8370 Hadsten, Denmark    
Τηλ.: 0045 / 7022 2046    
Fax : 0045/ 7022 2047 
E-mail : salg-jan@ jan-import.dk 
W ebsite : www.jan-import.dk 

• OLEUM  OLEA FOODS  ApS 
W iedeveltsvej 4a    
3480 Fredensborg, Denmark    
Τηλ.: 0045 /  4848 0888    
Fax : 0045/ 4032 0888 
W ebsite : www.oleumolea.dk 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ντουμπάϊ 

Hellenic Trade Centre 
P.O. Box 7706  Dubai, U.A.E 

Tel.  +971 4 2272106 
Fax  +971 4 2272253 

e-mail:  tradegr@ emirates.net.ae 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΗΑΕ 

 
Η αγορά ελαιόλαδου των Η.Α.Ε υπάγεται στους ίδιους άγραφους κανόνες και πρακτικές του 
κλάδου τροφίμων. Για το λόγο αυτό θεωρούμε απαραίτητο όπως αναφερθούμε αρχικά στα 
γενικά χαρακτηριστικά της εν λόγω αγοράς, τα κανάλια διανομής, τους κανόνες πρόσβασης 
στην αγορά τροφίμων, μέχρι την τοποθέτηση  και πώληση των προϊόντων στα supermarkets.  
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΗΑΕ 
 
To 70%  της αγοράς ελέγχεται από τα μεγάλα Super M arkets που με ειδικές εβδομάδες, 
προσφορές και χαμηλότερες τιμές μονοπωλούν την προτίμηση του κοινού. Κατά σειρά 
μεριδίων στην αγορά, αυτά είναι τα CARREFOUR,  CHOITRAM ,  COOP και το 
SPINNEY’S  και έπονται οι μικρότερες αλυσίδες (π.χ. LULU κ.ά). Το υπόλοιπο 30%  της 
αγοράς των τροφίμων διακινείται μέσα από μικρά συνοικιακά σημεία πώλησης που 
εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες του καταναλωτή και απευθύνονται στις χαμηλότερες 
εισοδηματικές τάξεις, αφού σε αυτά ισχύει ακόμη το σύστημα της πώλησης με πίστωση. 
 
2. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Η αλυσίδα διανομής στον τομέα των τροφίμων ξεκινάει από την παροχή πρώτων υλών για τα 
εργοστάσια και ολοκληρώνεται με την παράδοση κατ’ οίκον των αγαθών προς τον 
καταναλωτή. Παρόλα αυτά η αλυσίδα διανομής διαφοροποιείται από τα άλλα κράτη του 
κόσμου κυρίως εξαιτίας της μικρότερης βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα και της 
πολύ μεγαλύτερης ζήτησης.. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη εξάρτηση της χώρας από 
τις εισαγωγές. Οι εισαγωγές και οι θαλάσσιες μεταφορές από παραγωγικές μονάδες που 
βρίσκονται πολύ μακριά είναι τα δύο κυρίαρχα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα κανάλια 
διανομής στα ΗΑΕ είτε πρόκειται για εισαγωγή πρώτων υλών για τα εργοστάσια είτε για 
επανεξαγωγή τους σε άλλες χώρες. Οι κύριοι προμηθευτές των εισαγωγών είναι η Ευρώπη 
και η Ασία, από τις οποίες γίνεται το 80%  των εισαγωγών τροφίμων. Κατά συνέπεια τα 
κανάλια διανομής ξεκινούν από πολύ μακριά μέχρι να καταλήξουν στον ντόπιο καταναλωτή. 
Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στο εργοστάσιο και στον τελικό 
καταναλωτή επιμηκύνεται κατά πολύ, κάνοντας την διαχείριση των καναλιών αυτών μια 
πολύ δυσκολότερη από το συνηθισμένο περίπτωση. Η χρονική περίοδος από την πρόβλεψη 
για τις απαιτήσεις της αγοράς μέχρι την κατάληξη του προϊόντος στο πιάτο του καταναλωτή 
απαιτεί ένα χρονικό διάστημα που ανάλογα με το προϊόν μπορεί να φτάσει τους 6 με 8 μήνες. 
Οι αντίστοιχες προβλέψεις για την τροφοδότηση της βιομηχανίας με πρώτες ύλες είναι πολύ 
πιο σύντομη. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις των λιμένων της χώρας και η ύπαρξη 
μεγάλων Ζωνών Ελευθέρων Συναλλαγών (στις οποίες μπορεί να γίνει αποθήκευση μεγάλων 
ποσοτήτων ) διευκολύνει κάπως το έργο των προμηθευτών. Παρόλα αυτά πρέπει να δοθεί 
μεγάλη προσοχή στην υψηλή αποθεματοποίηση γιατί τα σχετικά μικρά ποσοστά κέρδους 
καθώς και τα υψηλά κόστη αποθήκευσης μπορούν να εξαφανίσουν εύκολα το κέρδος.  Συχνά 
στα Εμιράτα υπάρχει ελλιπής συνεργασία ανάμεσα στους πωλητές και στους προμηθευτές. 
Οι εταιρείες λιανικής προσπαθούν να πουλήσουν  τα προϊόντα τους μόνο όταν αυτά 
βρίσκονται ήδη στις αποθήκες τους ενώ οι προμηθευτές από προϊόντα που δεν βρίσκονται 
ακόμη στις δικές τους. Κατά συνέπεια η σωστή διαχείριση της προβλεπόμενης ζήτησης έχει 
κρίσιμη σημασία για την οικονομική επιβίωση μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό έχει 
διαμορφωθεί στον κλάδο η ακόλουθη διαδικασία. Ο παραγωγός οποιουδήποτε προϊόντος 
έρχεται σε επαφή με ένα ντόπιο χονδρέμπορο. Αυτός αγοράζει το προϊόν και στην συνέχεια 
το προωθεί στην αγορά μέσω των δικών του γνωριμιών .Τα μεγάλα καταστήματα και οι 
αλυσίδες,  όπως είναι αναμενόμενο, έχουν οργανώσει τα δικά τους δίκτυα  προμήθειας και 
διανομής. Η δημιουργία ανεξάρτητου δικτύου διανομής δεν ενδύκνειται γιατί είναι μια 
διαδικασία χρονοβόρα με υψηλό κόστος και αμφίβολα αποτελέσματα. 
Συνεπώς, οι γενικοί κανόνες στην αγορά των τροφίμων των Η.Α.Ε. είναι οι ακόλουθοι: 
Α. Στον τομέα των τροφίμων, τα super markets συναλλάσσονται με έναν μόνο τοπικό 
διανομέα και όχι ελεύθερα με τον ίδιο τον εξαγωγέα του προϊόντος. 
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Β. Κατά την πρώτη εισαγωγή ενός νέου προϊόντος είναι απαραίτητη προϋπόθεση η απόκτηση 
κρατικού πιστοποιητικού καταλληλότητας (sanitary certificate) και η τήρηση των κανόνων 
ετικετικοποίησης (labelling). 
Γ.  Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού είναι πολύ ευκολότερη η επανεξαγωγή του 
προϊόντος στις χώρες του Κόλπου.  
Δ.  Εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού, η αγορά αναζητά συνεχώς νέα προϊόντα. 
Ε.  Για κάθε προϊόν είναι απαραίτητη η επιλογή του τμήματος της αγοράς σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις, το εισόδημα, τις συνήθειες και το θρήσκευμα των καταναλωτών( π.χ. στο ίδιο 
κατάστημα μπορεί να βρίσκονται πολύ ακριβό ελαιόλαδο Ευρωπαϊκής προέλευσης και 
συγχρόνως φτηνό από γειτονικές χώρες).  
Στ.  Τέλος οι τελωνειακοί δασμοί εισαγωγής για τρόφιμα ανέρχονται στο 5% . 
 
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ SUPERM ARKETS 
 
Όπως προαναφέρθηκε, τα καταστήματα υπεραγορών (supermarkets) δεν εισάγουν απευθείας 
τα προϊόντα τους από τους εξαγωγείς. Συνεργάζονται με εταιρείες εισαγωγής και αγοράζουν 
από αυτές προϊόντα που διαθέτουν στα ράφια τους. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα είναι η 
γαλλικών συμφερόντων αλυσίδα Carrefour, η οποία εισάγει η ίδια τα προϊόντα για 
λογαριασμό της.. Για να εισέλθει ένα προϊόν στα ράφια των supermarket είναι απαραίτητο η 
εταιρεία που τα διακινεί να πληρώσει «listing fees» ανά προϊόν. Το ύψος των «listing fees» 
ποικίλλει ανά αλυσίδα και συνήθως ανέρχεται μεταξύ 1.000 (Carrefour) και 4.000 Ντίρχαμ 
(Spinneys) ανά κατάστημα (1 δολ.ΗΠΑ=3,6 Ντίρχαμ). Σε περίπτωση που μια αλυσίδα 
ανοίξει νέο κατάστημα επιβάλει «opening fees» στα προϊόντα που θα πωλούνται στο 
κατάστημα. Τα «opening fees» κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 5.000 Ντίρχαμ (Spinneys). Η 
περίοδος προώθησης του καινούριου προϊόντος κυμαίνεται μεταξύ 20 ημερών (Carrefour) 
και τριών μηνών (Spinneys), ανάλογα με την αλυσίδα. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα οι 
πωλήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, το προϊόν αποσύρεται από τα ράφια. Οι επιστροφές 
(repaid) κυμαίνονται συνήθως στο 5%  και αυξάνονται προοδευτικά όταν ένα προϊόν δεν 
επιτυγχάνει ικανοποιητικές πωλήσεις. Ανεξάρτητα από τον όγκο των πωλήσεων που 
επιτυγχάνει ένα προϊόν το 15%  επιστρέφεται στο supermarket. Όσο μικρότερο είναι το ύψος 
των πωλήσεων τόσο αυξάνεται το ποσοστό προμήθειας προς τα supermarket. Σε περίπτωση 
που ένα προϊόν πωλείται από περισσότερες της μίας αλυσίδες, δημιουργούνται περιπλοκές 
διότι απαιτούν από του προμηθευτή τουλάχιστον τις ίδιες εκπτώσεις αν όχι περισσότερες. Για 
να είναι δυνατή η παραμονή ενός προϊόντος στα ράφια των supermarket, είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη ενός υποστηρικτικού προγράμματος, δύο ή τρεις φορές το χρόνο, εκ μέρους του 
προμηθευτή. Το πρόγραμμα μπορεί να έχει τη μορφή εκπτώσεων, ειδικών προσφορών, όπως 
π.χ. η πώληση τριών προϊόντων στην τιμή των δύο, κ.ά. Το κόστος του υποστηρικτικού 
προγράμματος συνήθως ανέρχεται στο 10%  του κύκλου εργασιών του προμηθευτή.  
 
4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον διαφόρων εξαγωγικών οίκων της 
Ελλάδας για διείσδυση στην αγορά των Εμιράτων τόσο στον τομέα των τροφίμων γενικά όσο 
και στον κλάδο του ελαιόλαδου ειδικότερα. Όμως, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές και μη 
εταιρείες ή χώρες εφαρμόζουν ειδική εξαγωγική στρατηγική (προσφορά επώνυμων 
προϊόντων, ή διαφορετικά υιοθέτηση ειδικής τιμολογιακής πολιτικής κλπ), οι ελληνικές 
επιχειρήσεις δεν έδειξαν κάποια ευελιξία ως προς το θέμα αυτό, με συνέπεια τα ελληνικά 
είδη να πωλούνται ακριβότερα έναντι των ανταγωνιστών τους, ιδιαίτερα μετά την 
ισχυροποίηση του Ευρώ. Ταυτόχρονα, η απουσία διαφημιστικών, ή άλλων μεθόδων 
διείσδυσης στην αγορά τα καθιστά μη αναγνωρίσιμα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, το οποίο 
διαθέτει υψηλή αγοραστική δύναμη και παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα ποιοτικά προϊόντα. 
Μία άλλη αναγκαία προϋπόθεση διείσδυσης στην αγορά είναι η τακτική συμμετοχή των 
ελληνικών επιχειρήσεων στις κλαδικές εκθέσεις που οργανώνονται στα Η.Α.Ε. Οι εκθέσεις 
αυτές είναι υψηλού επιπέδου και αποτελούν ένα πρώτης τάξεως εφαλτήριο για τις υπόλοιπες 
χώρες του Κόλπου, της Μ. Ανατολής και της Αν. Αφρικής γενικότερα. Ο αριθμός των 
ελληνικών εταιρειών που συμμετέχουν στις εκθέσεις οι οποίες γίνονται στα Η.Α.Ε. πρόσφατα 
άρχισε να αυξάνει. Όμως η συμμετοχή τους είναι τόσο «διακριτική» (χωρίς καταχωρήσεις 
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στους καταλόγους κλπ) που η παρουσία τους (π.χ. εταιρειών ελαιολάδου) περνά σχεδόν 
απαρατήρητη στις μεγάλες εκθέσεις (π.χ. ΟΕ Gulf Food). Σκόπιμη θα ήταν η διοργάνωση στα 
Η.Α.Ε. και έκθεσης ελληνικών προϊόντων όπως πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση 
σύμφωνα με το παράδειγμα χωρών όπως η Τουρκία, η Ιταλία (κ.ά.) και γενικά να επιδιώκεται 
η συμμετοχή μας στις περισσότερες διεθνείς κλαδικές εκθέσεις. Τα Η.Α.Ε., παγκόσμιος 
διαμετακομιστικός κόμβος εμπορίου που απευθύνεται σε 1,5 δις. καταναλωτές, 
πραγματοποιούν ετήσιες εισαγωγές της τάξεως των 50 δις δολαρίων ΗΠΑ, καθώς και 
εξαγωγές και επανεξαγωγές της τάξεως των 100 δις δολαρίων ΗΠΑ. Το συνολικό εμπόριο 
του τομέα τροφίμων ανέρχεται σε 9,5 δις δολάρια ΗΠΑ. Η καθημερινή υπερπροσφορά  
προϊόντων από όλες τις χώρες προς τους διανομείς των Η.Α.Ε. τους κάνει να μην απαντούν 
σε ηλεκτρονικά μηνύματα (email) ή φαξ αλλά δείχνουν να ενδιαφέρονται για προϊόντα 
εταιρειών που συμμετέχουν σε Διεθνείς Εκθέσεις και γενικά έχουν μία παρουσία στην αγορά 
(μέσω εκθετηρίου, αποθήκης, 2-3 επισκέψεων ετησίως του εξαγωγέα κ.ά.). 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε για τον κλάδο των τροφίμων το αυτό ισχύει και στον τομέα του 
ελαιολάδου. Εκτός από τη συστηματική συμμετοχή σε εκθέσεις και κάποια προβολή που 
αποσκοπεί να προξενήσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών (π.χ. διανομέων), αφού το προϊόν 
ενταχθεί σε δίκτυο διανομής πρέπει να εφαρμοστεί ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα (support 
program) για να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό και να διατηρηθεί στην αγορά. Δυο-
τρεις φορές το χρόνο, ειδικές προσφορές για 10 ημέρες (π.χ. τρία αντικείμενα στην τιμή των 
δύο, ειδικά δωράκια κ.ά.) σε ειδικό χώρο του super-market όπου διέρχονται πολλοί 
καταναλωτές, με καταχωρήσεις σε διαφημιστικά φυλλάδια της αλυσίδας διανομής, 
αποτελούν μια συνήθη πρακτική. Το κόστος (10%  του κύκλου εργασιών του συγκεκριμένου 
προϊόντος) κατανέμεται εξίσου μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα-διανομέα. Δυστυχώς μέχρι 
τώρα οι περισσότεροι ελληνικοί εξαγωγικοί οίκοι δεν εφαρμόζουν σχεδόν τίποτα από τα 
ανωτέρω. Μια ελληνική εξαγωγική εταιρεία που κατόρθωσε μέσω εισαγωγέα-διανομέα να 
διαθέσει κατά την τελευταία τριετία το εξαιρετικής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδό της, 
προέλευσης Καλαμάτας, στην αλυσίδα super-market Spinneys, δεν προβαίνει σε κανένα 
υποστηρικτικό πρόγραμμα προβολής με αποτέλεσμα το «ακριβό» προϊόν της σε σχέση με τα 
αντίστοιχα ανταγωνιστικά να σημειώνει περιορισμένες πωλήσεις. Ταυτόχρονα, ο 
εισαγωγέας-διανομέας διαμαρτύρεται ότι η ελληνική εταιρεία δεν τηρεί σταθερές τις τιμές 
της σε ετήσια βάση όπως απαιτεί η αλυσίδα του ανωτέρω super-market, αλλά τις μεταβάλει 
ανοδικά πολύ συχνά σε βάρος του περιθωρίου κέρδους του εισαγωγέα. Η εν λόγω αλυσίδα 
super-market θα απέσυρε το προϊόν από το δίκτυο διανομής της αν αντί στον εισαγωγέα, 
επιβάλλονταν σε αυτή οι συχνές ανοδικές τιμές του προμηθευτή.  
 
5. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 
 
Οι κυριότερες εισαγωγές ελαιόλαδου ανά χώρα, ποσότητες και αξίες για το έτος 2005 
εμφανίζονται στους κάτωθι πίνακες, οι οποίοι προέκυψαν ύστερα από συγκριτική 
επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που μας παρείχαν τα δύο κυριότερα Επιμελητήρια 
των Η.Α.Ε., του Ντουμπάϊ και του Άμπου Ντάμπι.  
 
 
 
Α. Παρθένο Ελαιόλαδο 

 
α/α 

 
   Χώρα 

  Αξία σε  
  δολάρια 

Βάρος σε 
   κιλά 

1 Συρία  1.491.028 667.478 

2 Ιταλία    587.354 174.164 

3 Ιορδανία     501.478 197.357 

4 Παλαιστίνη   477.481 300.441 
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5 Ισπανία   417.414 152.244 

6 Τουρκία   384.123 434.895 

7 Κατάρ   263.210   56.930 

8 Τυνησία   232.474 143.459 

9 Ελλάδα    60.243   11.609 

Β Μη παρθένο- Ελαιόλαδο 
 
α/α 

 
   Χώρα 

  Αξία σε  
  δολάρια 

Βάρος σε 
   κιλά 

1 Ισπανία   1.847.863 652.146 

2 Ιταλία 273.268 98.473 

3 Τουρκία 66.797 97.078 

4 Κατάρ 57.138 12.744 

Το καλαμποκέλαιο εξακολουθεί να είναι το κατ’ εξοχήν λάδι που χρησιμοποιείται στην 
μαγειρική σε όλες τις χώρες του Κόλπου με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον κυριότερο 
προμηθευτή σε ποσοστό 90% . Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διακίνηση και η 
εμπορία καλαμποκέλαιου από τα ακόλουθα, διαθέσιμα, ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία από 
το έτος 1999. Παρατηρείται, σαν μέσος όρος, ετήσια αύξηση των εισαγωγών του εν λόγω 
προϊόντος της τάξεως του 3%  μέχρι σήμερα:   
 

 
 

    1999   2000   2001 

Συνολική 
εγχώρια 
παραγωγή 

      -        -      - 

Συνολικές 
εισαγωγές 

22000 22700 23900 

Μεταβολή (% ) (+2,8% ) (+3% ) (+5,3% ) 

Σημ.: 1. Τα ποσοτικά στοιχεία έχουν προέλθει από τον Οργανισμό Εμπορίου των ΗΠΑ 
         2. Οι αριθμοί είναι σε τόνους 
Σταθερά ανερχόμενο όμως παρόλα αυτά είναι το ελαιόλαδο κυρίως της μεγάλης λιβανέζικης 
και συριακής – ιορδανικής κοινότητας που υπάρχει στην περιοχή. Ενδιαφέρον είναι επίσης το 
στοιχείο της επανεξαγωγής του 10%  σε χώρες όπως η Σομαλία και το Τουρκμενιστάν.  
 
6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) 
 
Όσο αφορά την προστασία ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) σχετική νομοθεσία δεν υφίσταται. 
Οι όποιες προσπάθειες γίνονται είναι ακόμη σε νηπιακό επίπεδο και αφορούν κυρίως 
συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΟΕ και την Ε.Ε. με τους τοπικούς αξιωματούχους. 
Υπενθυμίζεται ότι η κοινοτική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σε τρίτες χώρες και ιδιαίτερα στα 
ΗΑΕ. Ο μόνος, προς το παρόν τρόπος, διεκδίκησης των δικαιωμάτων των πραγματικών 
παραγωγών είναι οι δικαστικές προσφυγές κατά των παραβατών. Ειδικά στις ελιές και στο 
ελαιόλαδο είναι συνηθισμένο φαινόμενο να παρουσιάζονται ελιές, ή ελαιόλαδο, με το 
διακριτικό KALAM ATA ή ATHENA χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις χώρας προέλευσης. 
Την πρακτική αυτή ακολουθούν και μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων (π.χ. 
Carrefour) καλυπτόμενα πίσω από την έλλειψη σαφούς νομολογίας. Η κατάσταση 
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επιδεινώνεται από το γεγονός της υψηλής κατανάλωσης μη συσκευασμένης βρώσιμης ελιάς. 
Στον τομέα αυτό η αγορά είναι ανεξέλεγκτη με μεγάλο ποσοστό ελιών αλλά και ελαιόλαδου 
Ιορδανικής, Συριακής και Λιβανέζικης προέλευσης να «βαπτίζεται» ελληνικό και να πωλείται 
για το λόγο αυτό έως και 30%  ακριβότερα. Πολλές φορές γίνεται ανάμιξη ελαιόλαδων 
διαφορετικών προελεύσεων για να δημιουργήσουν μείγματα που φαίνονται περισσότερο 
ελκυστικά στο αγοραστικό κοινό.  
 
7. ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Τα βιολογικά προϊόντα δεν τυγχάνουν την αναγνώριση που απολαμβάνουν στην Ευρώπη και 
λόγω κόστους απευθύνονται σε εξαιρετικά περιορισμένο κυρίως δυτικό κοινό. Παρότι 
γίνονται προσπάθειες για την επέκταση της αγοράς στον τομέα των βιολογικών προϊόντων με 
δημιουργία μέχρι και εξειδικευμένων «οικολογικών» καταστημάτων εναλλακτικής 
διαβίωσης, το ποσοστό της αγοράς που καλύπτουν είναι αμελητέο τουλάχιστον προς το 
παρόν .Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η τάση δεν παρουσιάζει άνοδο. Τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά λόγω του σχετικά μικρού αριθμού 
καταναλωτών που επιθυμούν και είναι σε θέση να καταβάλουν το κόστος για τέτοιες 
«πολυτέλειες» εντούτοις η τάση υπάρχει και είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει την ανοδική 
πορεία που παρατηρείται σε άλλες οικονομικά εύρωστες χώρες. Ο εξαγωγέας που εισέρχεται 
νωρίτερα στην αγορά τυγχάνει της εύνοιας του αγοραστικού κοινού στον τομέα της 
αναγνώρισης του προϊόντος. Άγγλοι, Ιταλοί, Γερμανοί και Γάλλοι έχουν ήδη εισάγει 
σημαντικό αριθμό προϊόντων τους στην αγορά με αρκετά από αυτά να αναφέρουν σαν χώρα 
παραγωγής, ή προέλευσης, την Ελλάδα υπό το σήμα βέβαια αλλοδαπής εταιρείας. Τα 
προϊόντα αυτά εκτός από τις ελιές και το ελαιόλαδο είναι το μέλι, τα βότανα, τα αρωματικά 
καρυκεύματα αλλά και οι ξηροί καρποί, τα γλυκά κουταλιού και τα μη αλκοολούχα ηδύποτα.  
Η τοπική ανώτερη τάξη είναι ενήμερη για τα εισαγόμενα προϊόντα καθώς και για τις νέες 
τάσεις στις διατροφικές συνήθειες που προτάσσουν κατανάλωση σε καλύτερης ποιότητας 
προϊόντα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει η κουλτούρα της εναλλακτικής διαβίωσης που 
συμπεριλαμβάνει την ευρεία χρήση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, η άνοδος του 
βιοτικού επιπέδου σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών τους έχει δημιουργήσει την ροπή 
για μια εναλλακτική προσέγγιση στις διατροφικές συνήθειές τους. Στην περίπτωση αυτή 
όμως ισχύει το «ότι ακριβότερο και καλύτερο» αρκεί να συνοδεύεται από ένα επώνυμο 
προϊόν  (brand name).  
    Όσον αφορά το δυτικό καταναλωτή, αυτός ακολουθεί τα δικά του διατροφικά πρότυπα. 
Παρ’ όλο που σε αναλογία πληθυσμού αποτελεί μόνο το 5%  του συνόλου, το τμήμα αυτό του 
πληθυσμού είναι οικονομικά εύρωστο με διάθεση να ξοδέψει και να πειραματιστεί σε νέες 
γεύσεις. Αποτελεί δε και διαμορφωτή τάσεων (opinion leader) για ένα μεγάλο μέρος του 
συνόλου του πληθυσμού που προσπαθεί με κάποια χρονική υστέρηση να τον ακολουθήσει.   
 
8. ΈΝΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
 
Προσπάθειες της Πρεσβείας Άμπου Ντάμπι για διοργάνωση βραδιών ελληνικής κουζίνας σε 
ξενοδοχεία υψηλής προβολής προσέκρουσαν τόσο στην αδιαφορία των Ελλήνων εξαγωγέων 
να επωμισθούν μέρος του κόστους, όσο και στη δυσκολία των ξενοδοχείων να βρουν 
αξιόλογα ελληνικά προϊόντα σε ικανοποιητικές τιμές. Έτσι παρουσιάζεται το φαινόμενο η 
ελληνική σαλάτα «Greek Salad» ενώ υπάρχει στον κατάλογο των περισσοτέρων 
ξενοδοχείων, να παρασκευάζεται με ελαιόλαδο, φέτα και ελιές διαφόρων άλλων χωρών πλην 
της Ελλάδας, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους των αντίστοιχων ελληνικών προϊόντων. 
Αναφέρεται ενδεικτικά η περίπτωση των «Ελληνικών Βραδιών» στο ξενοδοχείο  Novotel του 
Ντουμπάϊ (2005), όπου χωρίς προβολή στα ΜΜΕ (κλπ), η μειωμένη προσέλευση κοινού 
οδήγησε σε διακοπή της εκδήλωσης και στον προβληματισμό για την ανάπτυξη παρόμοιων 
εκδηλώσεων. Το κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στο υψηλό κόστος προβολής που 
απαιτείται για την προσέλκυση του κοινού αλλά και στην πληθώρα των εναλλακτικών 
προτάσεων που δίνονται σε μια πόλη όπως το Ντουμπάϊ που διαθέτει 65 ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων με καθημερινή διοργάνωση αντίστοιχων ανταγωνιστικών μεταξύ τους εκδηλώσεων. 
Μοναδική, μέχρι τώρα εξαίρεση στην προβολή της ελληνικής μαγειρικής με παραδοσιακά 
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προϊόντα αποτέλεσε η εκδήλωση του ΟΠΕ υπό τον συντονισμό και την ευθύνη του 
Προϊσταμένου του Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάϊ της Ελληνικής Πρεσβείας στα Η.Α.Ε. την 23η 
Μαΐου 2006 στην ομώνυμη πόλη. Στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΕΡΑΣΜΑ» 
διοργανώθηκε δείπνο για περισσότερους από 150 επιλεγμένους προσκεκλημένους (π.χ. 
διευθυντές προμηθειών τροφίμων-ποτών μεγάλων ξενοδοχείων, αρχιμάγειροι,  
δημοσιογράφοι επί θεμάτων γαστρονομίας κλπ). Οι γαστρονομικές συνταγές με βάση 
παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα (π.χ. τραχανάς), από Έλληνα διακεκριμένο διεθνώς 
αρχιμάγειρα, γοήτευσαν τους απαιτητικούς καλεσμένους. Ορισμένα δείγματα ελληνικών 
προϊόντων (π.χ. τυροκομικά) επιδείχθηκαν σαν εκθέματα στον προθάλαμο του χώρου της 
εκδήλωσης από μέλη ταυτόχρονης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής του ΟΠΕ, στα 
πλαίσια του «coctail υποδοχής» των προσκεκλημένων, οι οποίοι ειρήσθω εν παρόδω 
προσήλθαν μετά από την παραλαβή μέσω  «courier» προσωποποιημένων καλαίσθητων 
προσκλήσεων τρεις βδομάδες πριν την εκδήλωση. Επίσης προβλέφθηκαν ολοσέλιδες 
καταχωρήσεις και μερικά άρθρα σε πολύ μεγάλης κυκλοφορίας έγκυρες καθημερινές 
εφημερίδες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός 
Οικονομίας & Οικονομικών κ.Π.Δούκας ενώ παρευρέθησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας 
του ιδίου Υπουργείου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ, ο Πρέσβης της Ελλάδος στα 
Η.Α.Ε., άλλα μέλη του διπλωματικού σώματος του Ντουμπάϊ, προσωπικότητες από τον 
επιχειρηματικό κόσμο και από τη Διοίκηση του Εμπορ. & Βιομ. Επιμελητήριο της πόλης κλπ. 
Όμως, η μη διάθεση ακόμη στην εντόπια αγορά των ελληνικών προϊόντων που 
χρησιμοποιήθηκαν στο εν λόγω δείπνο δεν είχε κάποια συνέχεια επί της διανομής, 
καταναλωτικής ζήτησης (κλπ) με αποτέλεσμα η όλη εκδήλωση να αποτελεί μια μεμονωμένη 
ελληνική γαστρονομική βραδιά χωρίς αντίκτυπο. Υπενθυμίζεται ότι τα κέντρα πώλησης-
διανομής των ΗΑΕ (π.χ. μεγάλα super markets κλπ) δεν προμηθεύονται τα προϊόντα που 
διαθέτουν στους καταναλωτές απ’ ευθείας από τους εξαγωγείς αλλά από εντόπιους 
εισαγωγείς-διανομείς (που διαθέτουν τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους κλπ) και οι οποίοι 
έχουν αποκτήσει μεγάλη δύναμη στο χώρο της διανομής. Για πολλά από τα παραδοσιακά 
προϊόντα που αποτέλεσαν τη βάση της ανωτέρω ελληνικής γαστρονομικής προβολής δεν έχει 
γίνει από τους παραγωγούς τους ούτε μία προσπάθεια προώθησής τους στην αγορά των 
Η.Α.Ε. και συνεπώς είναι άγνωστα τόσο στους διανομείς όσο και στους καταναλωτές. Οι 
ανωτέρω εκδηλώσεις προβολής έχουν πολύ μεγαλύτερα απτά αποτελέσματα εφόσον τα 
προϊόντα έχουν προηγουμένως ενταχθεί σε δίκτυα διανομής. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  
 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, η κατανάλωση ελαιολάδου σημείωσε αξιοσημείωτη 
αύξηση. Το προϊόν δεν θεωρείται πλέον «speciality» της κατηγορίας ελαίων φυτικής 
προέλευσης αλλά κοινό προϊόν διατροφής. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να εντείνεται ο 
ανταγωνισμός, να περιορίζονται τα περιθώρια κέρδους στο λιανεμπόριο και συνακόλουθα να 
πιέζονται οι παραγωγοί για μείωση των τιμών. Το 2005 απετέλεσε ιδιαίτερη χρονιά λόγω της 
μεγάλης μείωσης της Ισπανικής παραγωγής γεγονός που είχε ως συνέπεια την μεγάλη μείωση 
(κατά 46% ) του όγκου των εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου ενώ η αξία του προϊόντος 
μειώθηκε μόλις κατά 4% . Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η μεγάλη μείωση παραγωγής συνέβη 
στην Ισπανία, το μεγάλος μέρος της μείωσης των βρετανικών εισαγωγών στον κωδικό 
15091090 (παρθένο ελαιόλαδο) προήλθε από μείωση των ιταλικών εισαγωγών, γεγονός που 
συνηγορεί στην εκτίμηση ότι μεγάλο μέρος του ελαιολάδου που διακινείται από την Ιταλία 
προέρχεται από τρίτες χώρες και στη συγκεκριμένη περίπτωση την Ισπανία. (βλ. συν. πιν. 1). 
Οι βρετανικές εισαγωγές (στοιχεία εισαγωγών των βρετ. Τελωνείων) από 29.137 το 1998 
ανήλθαν σε 77.345 τόνους το 2004 και περιορίσθηκαν σε 53.565 τόνους το 2005. Η εξέλιξη 
αυτή εκφράζει  την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για προϊόντα υγιεινής 
διατροφής και την προοδευτική εξοικείωσή τους με την μεσογειακή κουζίνα.  
 
Η βρετανική αγορά βρωσίμων ελαίων ανήλθε (περίοδος 52 εβδομάδων μέχρι 24 Απριλίου 
2005,) σε 179 εκατ. Λίρες και το ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει περίπου το 50%  της αξίας. Το 
παρθένο ελαιόλαδο έχει υπερβεί σε καταναλωτική αξία όλες τις υποκατηγορίες φυτικών 
ελαίων, αντιπροσωπεύει το 32,8%  της συνολικής Αγοράς και το 68,5%  των συνολικών 
πωλήσεων ελαιολάδου. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη 
περίοδο η μεγέθυνση της αγοράς ανήλθε σε 4,2%  και προήλθε ουσιαστικά από την αύξηση 
της δαπάνης για ελαιόλαδο (3,9%  για το παρθένο και 16,5%  για το κοινό ελαιόλαδο).  
 

 Ποσοστό Μεταβολή 
Σύνολο βρωσίμων ελαίων 100%  4,2%  
Έχτρα παρθένο ελαιόλαδο 32,8%  3,9%  
Ελαιόλαδο απλό 11,4%  16,5%  
Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο 3,7%  5,55%  

              Πηγή. Δημοσιευμένα στοιχεία έρευνας περιοδικού Grocer 
 

2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
 
Όπως προκύπτει από τον κατωτέρω πιν. 1 οι βρετανικές εισαγωγές όλων των κατηγοριών 
ελαιολάδου, σε ποσοστό που φθάνει ή και υπερβαίνει το 80% , προέρχονται από την Ισπανία 
και την Ιταλία. Το ισπανικό παρθένο ελαιόλαδο αποτελεί το 50%  περίπου της Αγοράς στην 
κατηγορία. Οι ελληνικές εξαγωγές είναι περιορισμένες σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες 
(ποσοστό 8-12%  στην κατηγορία του παρθένου και 5-12%  στο κοινό ελαιόλαδο). 
 
Οι προοπτικές αύξησης της κατανάλωσης ελαιολάδου στη Βρετανία είναι ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρες. Το δυναμικό της αγοράς είναι μεγάλο, δεδομένου ότι μόνο το 43%  των 
νοικοκυριών χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο ως στοιχείο της διατροφής τους, το ατομικό 
εισόδημα αυξάνεται και οι καταναλωτές στρέφονται προοδευτικά στα υγιεινά προϊόντα. Λόγω 
της έντασης του ανταγωνισμού, η μέση τιμή λιανικής πώλησης του ελαιολάδου τείνει προς 
μείωση και οι εταιρείες για να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους στρέφονται σε στρατηγικές 
μάρκετινγκ οι οποίες στοχεύουν στην δημιουργία ξεχωριστών προϊόντων (specialities).  
 
Η διαφοροποίηση αυτή περιλαμβάνει, 

- διαφοροποίηση αυτού καθεαυτού του ελαιόλαδου με την μορφή της ξεχωριστής   
συσκευασίας (π.χ. πήλινη), προσθήκης αρωματικών (βότανα, αιθέρια έλαια), 
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- ανάμειξη του ελαιολάδου με άλλα φυτικά έλαια για την δημιουργία προϊόντων 
που να περιέχουν ξεχωριστές ιδιότητες ή βιταμίνες (Ωμέγα 3,6,9) 

- Προβολή άλλων βρωσίμων ελαίων ή μειγμάτων ως προϊόντων με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (αμυγδαλέλαιο, σισαμέλαιο, φουντουκέλαιο) 

 
Σημειώνεται πάντως ότι, αν και τα speciality προϊόντα που περιέχουν άλλα φυτικά έλαια 
αποδίδουν μεγάλα περιθώρια κέρδους, η κυριαρχία του ελαιολάδου, όσον αφορά τον όγκο 
των πωλήσεων δεν αναμένεται να απειληθεί από αυτά. Μέση τιμή πώλησης αυτών των 
προϊόντων 4,5 λίρες το λίτρο έναντι 3,8 του ελαιολάδου. Η αγορά των οικολογικών 
προϊόντων επίσης αποτελεί μία δυναμική κατηγορία και  αναπτύσσεται με ρυθμούς 10%  
ετησίως.  
Τα θέματα σχετικά με τις ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και πληροφοριών στη 
σήμανση του προϊόντος, καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε., που έχουν 
υιοθετηθεί από το Η.Β. 
 

3. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 
Η αγορά ελαιολάδου στο Ην. Βασίλειο κυριαρχείται από προϊόντα ιδίας σήμανσης “own 
label” των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων, δηλ. από ελαιόλαδο που πωλείται με την ονομασία 
του καταστήματος.  
Στην κατηγορία παρθένου ελαιολάδου, το «own label» αντιπροσωπεύει το 60%  περίπου των 
συνολικών πωλουμένων ποσοτήτων και η αξία τους υπολογίζεται γύρω στο 55%  των 
εισπράξεων. Ένα ποσοστό 40%  περίπου της ποσότητας μοιράζεται σε ένα μεγάλο αριθμό 
εισαγωγικών εταιρειών διαφορετικού μεγέθους, από πολυεθνικών μέχρι μικρών παραγωγών, 
που διακινούν προϊόντα από όλες τις παραγωγούς χώρες. 
Τα σημαντικότερα brand names είναι 
Filippo Berio 
Napolina 
Caparelli 
Bertolli 
Olivio 
Carbonell 
και τα ελληνικά Ιλιάδα και Καρυάτις. 
 
Επιπλέον υπάρχουν πολυάριθμα προϊόντα παρθένου extra που πωλούνται σε καταστήματα 
delicatessen ή σε ειδικά τμήματα των αλυσίδων μεγάλης διανομής όπου παρουσιάζονται 
γωνίες “γαστρονομικών specialities”. 
 
Η δομή του λιανικού εμπορίου για τα τρόφιμα συνίσταται από τα μικρά καταστήματα 
(convenient stores) και τα μεγάλα σουπερμάρκετ. Τα μικρά καταστήματα μπορεί να έχουν 
διαφορετικό ωράριο λειτουργίας, μερικά εξ αυτών δε να λειτουργούν όλο το 24ωρο και 
διαθέτουν περιορισμένο αριθμό προϊόντων. Τα καταστήματα αυτά (convenient stores) 
μπορούν να αποτελούν είτε μέρος αλυσίδας καταστημάτων είτε να ανήκουν σε ανεξάρτητους 
εμπόρους.Τα σουπερμάρκετ αποτελούν μέρος αλυσίδας καταστημάτων. Οι αλυσίδες 
τροφίμων (convenient stores και σουπερμάρκετ) ανήκουν είτε σε ιδιωτικές εταιρείες είτε σε 
καταναλωτικούς συνεταιρισμούς(Co-ops). Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι 
Ιδιωτικές εταιρείες 

Tesco,  
Sainsbury’s,  
Asda,  
W m M orrison, 
Somerfield 
W aitrose 
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Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί 
United Co-operatives Ltd 
Scottish M idland 
 

Το ανεξάρτητο εμπόριο (λιγότερα από 10 σημεία πώλησης) αποτελείται κυρίως από 
καταστήματα delicatessen, όπου ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει μία 
περιορισμένη ποικιλία τροφίμων υψηλής ποιότητας. Οι πωλήσεις ελαιολάδου κατά 
κατηγορία έχουν ως εξής: ιδιωτικές αλυσίδες 80% , συνεταιρισμοί 10% , ανεξάρτητοι 
6%  και λοιποί 4% .  
Από τις ιδιωτικές αλυσίδες η εταιρεία Tesco είναι η μεγαλύτερη με πωλήσεις στην κατηγορία 
που αντιπροσωπεύουν το 30%  του συνόλου. Η αλυσίδα αυτή παρουσίασε  την μεγαλύτερη 
αύξηση πωλήσεων ελαιολάδου το 2004 που ανήλθε σε 12% . Οι αλυσίδες Sainsbury’s, M arks 
& Spencer (M &S Food) και W aitrose ( 16% , 4% , 6%  της αγοράς αντίστοιχα) τοποθετούνται 
σε υψηλότερη ποιοτική κατηγορία και προωθούν ελαιόλαδα κυρίως (αλλά και άλλα φυτικά) 
της κατηγορίας speciality.  
 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΙΩΝ 
 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πιν. 2 η εισαγωγή βρωσίμων ελιών αυξήθηκε 
εντυπωσιακά την τελευταία πενταετία από 12,6 το 2001 σε 21,4 χιλ. τόνους το 2005 γεγονός 
που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη προτίμηση των βρετανών καταναλωτών για προϊόντα 
μεσογειακής διατροφής. Οι ελληνικές ελιές έχουν αξιόλογη παρουσία στην αγορά ( 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 %  της συνολικής αξίας) αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι 
εξαγωγές σε συσκευασίες μεγαλύτερες των 5 κιλών, κατηγορία η οποία αντιστοιχεί σε λιγότερο 
από το ένα τρίτο του συνόλου. Το στοιχείο αυτό δείχνει τον μικρό βαθμό διαφοροποίησης του 
ελληνικού προϊόντος. 
 
Σημαντικό στοιχείο  επίσης είναι και η εξέλιξη των ελληνικών και ιταλικών εξαγωγών (σύνολο 
των δύο κατηγοριών). Οι ιταλικές εξαγωγές αυξήθηκαν (σε αξία) από 2,397 χιλ λίρες το 2001 
σε 6,530 χιλ. λίρες το 2005 (αύξηση 172% ) και (σε ποσότητα) από 783 τόνους σε 2,027 τόνους 
(αύξηση 159% ). Αντίστοιχα οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν από 3,538 χιλ. λίρες σε 5.171 
(αύξηση 46% ) και σε ποσότητα από 2,073 τόνους σε 2,338 τόνους (αύξηση 13% ). Η Ισπανία 
είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας με ποσοστό 35-40%  στο σύνολο. 
 
5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ο σημαντικότερος λόγος της περιορισμένης παρουσίας του ελληνικού ελαιολάδου ιδιαίτερα 
και των ελιών στην βρετανική αγορά είναι ο χαμηλός βαθμός εξοικείωσης/γνώσης των 
βρετανών καταναλωτών με αυτά τα ελληνικά προϊόντα. Οι βρετανοί στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία θεωρούν το ελαιόλαδο ιταλικό ή ισπανικό προϊόν. Κατά συνέπεια η κύρια 
προσπάθεια προώθησης των προϊόντων θα πρέπει να στοχεύει στην εξάλειψη αυτού του 
μειονεκτήματος μέσω δράσεων ενημέρωσης των καταναλωτών.  Το πρόγραμμα ΚΕΡΑΣΜΑ 
του ΟΠΕ αποτελεί ουσιαστική πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση και είναι επίσης 
σημαντικό, ότι στην προσπάθεια αυτή εμπλέκεται και ο ΕΟΤ. Επίσης δράσεις, που 
προγραμματίζονται από τον ΟΠΕ, όπως εκδηλώσεις σε αλυσίδες σουπερμάρκετ, διαφήμιση, 
συμμετοχή σε εκθέσεις δημιουργούν ένα συνεκτικό πρόγραμμα που μπορεί να συμβάλει 
ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου. Παράλληλα θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε, 

- Να προωθηθούν στην αγορά περισσότερα επώνυμα προϊόντα.  
- Διαφοροποιηθούν τα προϊόντα μέσω της προβολής των ιδιαίτερων οργανοληπτικών 

χαρακτηριστικών τους, του τρόπου παραγωγής (οικολογικά) της συσκευασίας ή/και  
της δημιουργίας speciality προϊόντων. 

- Επίσης θα πρέπει να υποστηριχθούν οι έλληνες εξαγωγείς και παραγωγοί να 
επισκεφθούν τη χώρα και να  αποκτήσουν προσωπική εμπειρία και γνώση των 
ευκαιριών και απαιτήσεων της αγοράς. 
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ΠΙΝ. 1 
 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 2002-2005        
ΠΗΓΗ. ΒΡΕΤ. ΤΕΛΩΝΕΙΑ          
ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ          
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ          
 Σημ. - Οι εξαγωγές των επί μέρους ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν υποσύνολο    

των εξαγωγών της ΕΕ των 15          

            

ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ          

            

 2001 2002 2003 2004 2005  2001 2002 2003 2004 2005

15091010: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ        

           

ΧΩΡΑ  ΑΞΙΑ             ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 7,258,191 1,948,983 2,151,590 2,991,301 8,286,405 100% 100%  100%  100% 100%

Ε.Ε. των 15 7,256,004 1,947,127 2,150,870 2,983,967 8,284,287 100% 100%  100%  100% 100%

ΙΣΠΑΝΙΑ 626,598 582,691 898,578 1,103,888 1,058,116 9% 30%  42%  37% 13%

ΙΤΑΛΙΑ 6,416,658 1,001,777 829,767 1,160,271 6,577,287 88% 51%  39%  39% 79%

ΓΑΛΛΙΑ 75,076 203,337 172,956 359,235 257,061 1% 10%  8%  12% 3%

ΕΛΛΑΔΑ 72,313 80,411 73,230 190,623 222,848 1% 4%  3%  6% 3%

            

15091090:ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΌΧΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ        

ΣΥΝΟΛΟ 30,405,141 39,122,697 53,413,453 74,675,025 71,912,911 100% 100%  100%  100% 100%

Ε.Ε. των 15 30,368,347 39,059,097 53,165,269 74,392,080 71,494,372 100% 100%  100%  100% 99%

ΙΣΠΑΝΙΑ 11,508,713 12,037,547 16,064,857 22,645,607 27,682,023 38% 31%  30%  30% 38%

ΙΤΑΛΙΑ 11,029,561 17,324,312 27,069,396 39,374,889 29,504,174 36% 44%  51%  53% 41%

ΓΑΛΛΙΑ 1,061,250 1,763,558 1,733,009 2,279,563 1,809,031 3% 5%  3%  3% 3%

ΕΛΛΑΔΑ 3,590,753 4,769,209 6,128,547 5,577,568 5,608,433 12% 12%  11%  7% 8%

            

15099000:    ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΌΧΙ ΠΑΡΘΕΝΟ         

ΣΥΝΟΛΟ 18,100,837 15,845,797 24,180,791 23,357,334 32,708,987 100% 100%  100%  100% 100%

Ε.Ε. των 15 18,094,342 15,822,180 24,158,331 23,272,145 32,531,501 100% 100%  100%  100% 99%

ΙΣΠΑΝΙΑ 11,441,067 7,763,716 9,912,233 12,607,771 17,136,367 63% 49%  41%  54% 52%

ΙΤΑΛΙΑ 2,051,397 4,163,185 10,539,991 6,968,552 12,402,062 11% 26%  44%  30% 38%

ΓΑΛΛΙΑ 1,071,944 1,823,594 1,282,672 1,959,339 1,564,295 6% 12%  5%  8% 5%

ΕΛΛΑΔΑ 537,156 443,555 467,584 581,581 639,814 3% 3%  2%  2% 2%
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (λίτρα)         

             ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 2001 2002 2003 2004 2005  2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 

15091010: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ        

ΣΥΝΟΛΟ 2,980,461 895,532 795,469 1,185,117 4,045,693 -70% -11%  49%  241%  

Ε.Ε. των 15 2,979,151 894,032 794,875 1,183,223 4,045,027 -70% -11%  49%  242%  

ΙΣΠΑΝΙΑ 411,287 279,622 377,089 594,328 511,856 -32% 35%  58%  -14%  

ΙΤΑΛΙΑ 2,304,908 485,613 257,599 334,545 3,314,972 -79% -47%  30%  891%  

ΓΑΛΛΙΑ 198,379 53,467 40,511 113,097 85,849 -73% -24%  179%  -24%  

ΕΛΛΑΔΑ 36,727 36,654 33,473 82,637 85,206 0% -9%  147%  3%  

            

15091090:ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΌΧΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ        

ΣΥΝΟΛΟ 19,014,320 21,676,486 34,539,868 60,960,946 32,996,531 14% 59%  76%  -46%  

Ε.Ε. των 15 18,998,212 21,655,845 34,482,736 60,877,769 32,886,588 14% 59%  77%  -46%  

ΙΣΠΑΝΙΑ 8,779,096 7,952,477 9,573,818 15,650,683 14,649,398 -9% 20%  63%  -6%  

ΙΤΑΛΙΑ 5,436,881 8,625,887 20,742,705 39,268,729 11,493,737 59% 140%  89%  -71%  

ΓΑΛΛΙΑ 682,745 1,317,275 845,643 1,207,157 820,915 93% -36%  43%  -32%  

ΕΛΛΑΔΑ 1,974,485 1,816,247 1,966,463 2,410,257 2,673,821 -8% 8%  23%  11%  

            

15099000:    ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΌΧΙ ΠΑΡΘΕΝΟ         

ΣΥΝΟΛΟ 13,962,856 11,582,514 16,107,799 15,199,637 16,523,472 -17% 39%  -6%  9%  

Ε.Ε. των 15 13,959,935 11,576,633 16,094,249 15,167,578 16,460,644 -17% 39%  -6%  9%  

ΙΣΠΑΝΙΑ 9,694,721 5,757,605 6,742,348 7,757,904 9,173,392 -41% 17%  15%  18%  

ΙΤΑΛΙΑ 1,392,964 2,697,747 5,406,324 3,210,529 5,607,128 94% 100%  -41%  75%  

ΓΑΛΛΙΑ 928,103 1,407,882 872,768 1,278,970 768,012 52% -38%  47%  -40%  

ΕΛΛΑΔΑ 341,061 268,534 247,997 277,453 280,350 -21% -8%  12%  1%  
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ        

ΑΞΙΕΣ            

 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

             ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
           

ΣΥΝΟΛΟ 55,764,169 56,917,477 79,745,834 101,023,660 112,908,303 100% 100%  100%  100% 100%

Ε.Ε. των 15 55,718,693 56,828,404 79,474,470 100,648,192 112,310,160 100% 100%  100%  100% 99%

ΙΣΠΑΝΙΑ 23,576,378 20,383,954 26,875,668 36,357,266 45,876,506 42% 36%  34%  36% 41%

ΙΤΑΛΙΑ 19,497,616 22,489,274 38,439,154 47,503,712 48,483,523 35% 40%  48%  47% 43%

ΓΑΛΛΙΑ 2,208,270 3,790,489 3,188,637 4,598,137 3,630,387 4% 7%  4%  5% 3%

ΕΛΛΑΔΑ 4,200,222 5,293,175 6,669,361 6,349,772 6,471,095 8% 9%  8%  6% 6%

           

          ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ     2002/01 2003/02 2004/03 2005/04  

           

ΣΥΝΟΛΟ 35,957,637 34,154,532 51,443,136 77,345,700 53,565,696 -5% 51%  50%  -31%  

Ε.Ε. των 15 35,937,298 34,126,510 51,371,860 77,228,570 53,392,259 -5% 51%  50%  -31%  

ΙΣΠΑΝΙΑ 18,885,104 13,989,704 16,693,255 24,002,915 24,334,646 -26% 19%  44%  1%  

ΙΤΑΛΙΑ 9,134,753 11,809,247 26,406,628 42,813,803 20,415,837 29% 124%  62%  -52%  

ΓΑΛΛΙΑ 1,809,227 2,778,624 1,758,922 2,599,224 1,674,776 54% -37%  48%  -36%  

ΕΛΛΑΔΑ 2,352,273 2,121,435 2,247,933 2,770,347 3,039,377 -10% 6%  23%  10%  
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ΠΙΝ. 2 
 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΕΛΙΩΝ 2002-2005        
ΠΗΓΗ. ΒΡΕΤ. ΤΕΛΩΝΕΙΑ          
ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ          
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΙΛΑ          
 Σημ. - Οι εξαγωγές των επί μέρους ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν υποσύνολο    

των εξαγωγών της ΕΕ των 15          

            

ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ          

20057010:ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 5 ΚΙΛΑ       

 2001 2002 2003 2004 2005  2001 2002 2003 2004 2005

ΧΩΡΑ       ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΣΥΝΟΛΟ 10,580,630 11,139,073 16,611,333 19,905,606 20,656,208 100% 100%  100%  100% 100%

Ε.Ε. των 15 9,968,006 9,529,178 13,408,260 16,403,807 17,060,912 94% 86%  81%  82% 83%

ΓΑΛΛΙΑ 571,437 443,547 355,651 433,650 369,414 5% 4%  2%  2% 2%

ΕΛΛΑΔΑ 2,389,955 2,200,371 3,387,365 3,278,197 3,135,115 23% 20%  20%  16% 15%

ΙΤΑΛΙΑ 1,913,116 2,392,483 2,983,632 4,141,816 5,550,534 18% 21%  18%  21% 27%

ΙΣΠΑΝΙΑ 5,079,879 4,381,167 6,269,768 8,138,855 7,768,061 48% 39%  38%  41% 38%

ΤΟΥΡΚΙΑ 303,342 331,504 614,496 686,560 619,734 3% 3%  4%  3% 3%

20057090:ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 5 ΚΙΛΑ  
      

ΣΥΝΟΛΟ 4,718,284 5,152,187 5,927,672 7,535,712 7,847,029 100% 100%  100%  100% 100%

Ε.Ε. των 15 3,179,203 3,742,546 5,312,376 6,716,205 6,042,748 30% 73%  90%  89% 77%

ΓΑΛΛΙΑ 79,594 98,010 198,955 156,612 142,047 1% 2%  3%  2% 2%

ΕΛΛΑΔΑ 1,148,648 1,332,020 1,877,938 2,324,608 2,036,695 11% 26%  32%  31% 26%

ΙΤΑΛΙΑ 483,910 465,513 593,975 750,348 980,167 5% 9%  10%  10% 12%

ΙΣΠΑΝΙΑ 1,382,951 1,497,571 2,189,534 2,749,537 2,233,434 13% 29%  37%  36% 28%

ΤΟΥΡΚΙΑ 123,079 431,371 421,550 511,045 924,964 1% 8%  7%  7% 12%
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ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ           

            

            

20057010:ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 5 ΚΙΛΑ       

            

           ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

 2001 2002 2003 2004 2005  2001/02 2003/02 2004/03 2005/04 

            

ΣΥΝΟΛΟ 8,959,904 8,142,509 12,374,478 16,223,415 15,036,606 -9% 52%  31%  -7%  

Ε.Ε. των 15 8,229,448 6,260,698 8,871,230 12,911,510 11,675,839 -24% 42%  46%  -10%  

ΓΑΛΛΙΑ 313,857 202,540 153,279 199,088 135,260 -35% -24%  30%  -32%  

ΕΛΛΑΔΑ 1,148,197 1,154,674 1,774,413 2,585,806 1,130,457 1% 54%  46%  -56%  

ΙΤΑΛΙΑ 646,164 614,078 674,733 1,040,643 1,560,929 -5% 10%  54%  50%  

ΙΣΠΑΝΙΑ 6,119,362 4,253,538 6,103,956 8,897,642 8,746,128 -30% 44%  46%  -2%  

ΤΟΥΡΚΙΑ 226,089 304,701 584,676 477,090 407,160 35% 92%  -18%  -15%  

            

20057090:ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 5 ΚΙΛΑ  
      

ΣΥΝΟΛΟ 4,804,326 4,455,759 4,334,070 5,662,842 6,373,319 -7% -3%  31%  13%  

Ε.Ε. των 15 2,450,390 2,915,208 3,736,017 4,817,048 4,628,538 19% 28%  29%  -4%  

ΓΑΛΛΙΑ 40,506 65,992 98,500 88,822 84,111 63% 49%  -10%  -5%  

ΕΛΛΑΔΑ 925,095 878,659 1,287,819 1,223,414 1,208,351 -5% 47%  -5%  -1%  

ΙΤΑΛΙΑ 137,260 155,531 199,198 348,459 466,924 13% 28%  75%  34%  

ΙΣΠΑΝΙΑ 1,336,835 1,619,269 1,910,952 2,786,155 2,533,085 21% 18%  46%  -9%  

ΤΟΥΡΚΙΑ 186,757 316,222 337,576 416,758 656,158 69% 7%  23%  57%  
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ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ         

ΑΞΙΕΣ            

 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

          ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 15,298,914 16,291,260 22,539,005 27,441,318 28,503,237 100% 100%  100%  100% 100%

Ε.Ε. των 15 13,147,209 13,271,724 18,720,636 23,120,012 23,103,660 86% 81%  83%  84% 81%

ΓΑΛΛΙΑ 651,031 541,557 554,606 590,262 511,461 4% 3%  2%  2% 2%

ΕΛΛΑΔΑ 3,538,603 3,532,391 5,265,303 5,602,805 5,171,810 23% 22%  23%  20% 18%

ΙΤΑΛΙΑ 2,397,026 2,857,996 3,577,607 4,892,164 6,530,701 16% 18%  16%  18% 23%

ΙΣΠΑΝΙΑ 6,462,830 5,878,738 8,459,302 10,888,392 10,001,495 42% 36%  38%  40% 35%

ΤΟΥΡΚΙΑ 426,421 762,875 1,036,046 1,197,605 1,544,698 3% 5%  5%  4% 5%

           

          ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ     2002/01 2003/02 2004/03 2005/04  

ΣΥΝΟΛΟ 13,764,230 12,598,268 16,708,548 21,886,257 21,409,925 -8% 33%  31%  -2%  

Ε.Ε. των 15 10,679,838 9,175,906 12,607,247 17,728,558 16,304,377 -14% 37%  41%  -8%  

ΓΑΛΛΙΑ 354,363 268,532 251,779 287,910 219,371 -24% -6%  14%  -24%  

ΕΛΛΑΔΑ 2,073,292 2,033,333 3,062,232 3,809,220 2,338,808 -2% 51%  24%  -39%  

ΙΤΑΛΙΑ 783,424 769,609 873,931 1,389,102 2,027,853 -2% 14%  59%  46%  

ΙΣΠΑΝΙΑ 7,456,197 5,872,807 8,014,908 11,683,797 11,279,213 -21% 36%  46%  -3%  

ΤΟΥΡΚΙΑ 412,846 620,923 922,252 893,848 1,063,318 50% 49%  -3%  19%  
 
Πηγές για την έκθεση απετέλεσαν 

- Προηγούμενη έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ 
- Έρευνα του περιοδικού THE GROCER 
- Στοιχεία των βρετανικών Τελωνείων  
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 
AarhusKarlshamn UK Ltd 

Address: King George Dock, Hull, North Humberside HU9 5PX 

Telephone: 01482 701271 

Fax: 01482 709447 

E-M ail: uk.info@ aarhuskarlshamn.com 

W ebsite: www.aarhuskarlshamn.com 

Activity: Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 

Butter/M argarine/Fats, Dairy substitutes, Fat replacers, Fats, Ingredients - bakery, Kosher products, M argarine, 
M arinades, Oils, Oils - citrus, Oils - fish, Oils - flavoured, Oils - nut, Oils - olive, Oils - vegetable, Organic 
products, Pastes/spreads, Preserves & spreads - savoury, Salad dressings, Sandwich fillings, Sauces & toppings - 
savoury, Shortening, Vegetables - dehydrated, Vegetarian products 

Bakemark UK  

Address: Stadium Rd, W irral, M erseyside CH62 3NU 

Telephone: 0151 343 1600 

Fax: 0151 346 1334 

W ebsite: www.bakemark.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 

Bakery concentrates, Bakery/dessert mixes, Baking powder, Biscuits - sweet, Bread & m orning goods, Bread & 
morning goods - part baked, Bread - speciality, Bread improvers, Butter/M argarine/Fats, Cake decorations - 
edible, Cakes, Cakes - speciality, Caramel, Confectionery, Custard - powdered, Dairy substitutes, Dough, Fats, 
Glazes, Icings & fondants, Improvers, Ingredients - bakery, M acaroon paste, M arshmallows, M ixes - bakery, 
Oils, Pastry, Pies/Pastries - savoury, Pies/pastries - sweet, Pizzas & pizza products, Shortening, Thickening agents 

Cognis UK Ltd  

Address: Charleston Rd, Hardley, Hythe, Southampton, Hampshire SO45 3ZG 

Telephone: 023 8089 4666 

Fax: 023 8024 3113 

W ebsite: www.cognis.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas M anufacturer 

Products & Services: 

Antioxidants, Bakery/dessert mixes, Bread improvers, Emulsifiers, Enzym es, Functional ingredients, Gums, 
Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, M ilk/dairy powders, M ixes - desserts/puddings, Nutritional 
supplements, Oils, Oils - vegetable, Releasing agents, Sauces & toppings - sweet, Thickening agents, Vitamins, 
W hipping agents 

Donatantonio Ltd  

Address: Lupa House, York W ay, Borehamwood, Hertfordshire W D6 1PX 

Telephone: 020 8236 2236 

Fax: 020 8236 2288 

E-M ail: lupa@ donatantonio.com 

W ebsite: www.donatantonio.com 

Activity: 
Agent, Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 

Baked beans/spaghetti/ravioli, Beans - range, Cheese, Cheese - speciality/exotic, Chick peas, Couscous, Ethnic 
products, Fish, Fish - shellfish, Flavour concentrates, Flour, Fruit - exotic/tropical, Herbs, Herbs & spices, 
Ingredients - bakery, Kidney beans, Lentils, M eat - exotic/speciality, Oils, Oils - citrus, Oils - flavoured, Oils - 
olive, Oils - vegetable, Organic products, Pasta, Pizzas & pizza products, Pulses, Rice, Salt, Sauces & toppings - 
savoury, Seasonal products, Vegetables - dehydrated, Vegetables - prepared/processed 

Fleming Howden  

Address: Unit 2, Edinburgh Distribution Park, Newbridge, M idlothian EH28 8PJ 

Telephone: 0131 333 6666 

Fax: 0131 333 6633 

E-M ail: david.kyles@ rhm.com 

W ebsite: www.rankhovis.com 

Activity: Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 

Bakery concentrates, Bakery/dessert mixes, Butter/M argarine/Fats, Couverture, Extracts, Flour, Ingredients - 
bakery, Ingredients - cooking, M acaroon paste, M arzipan, M ixes - bakery, Oils, Releasing agents, Rice paper, 
W hipping agents 

The Food Doctor Ltd  

Address: 76-78 Holland Park Ave, London W 11 3RB 

Telephone: 020 7792 6700 

Fax: 020 7792 6750 

E-M ail: info@ thefooddoctor.com 
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W ebsite: www.thefooddoctor.com 

Activity: M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Biscuits - special diet, Bread & morning goods, Breakfast cereals & bars, Cereals, Confectionery - 
fortified/vitaminised, Crisps, nuts & snacks, Oils, Yoghurt 

The Foodfinders Ltd  

Address: Great Bowden Rd, M arket Harborough, Leicestershire LE16 7DE 

Telephone: 01858 438070 

Fax: 01858 438079 

E-M ail: info@ foodfinders.com 

W ebsite: www.fosters-foods.co.uk 

Activity: 
Agent, Broker, Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Bakery/dessert mixes, Biscuits - savoury, Confectionery, Crisps, nuts & snacks, Oils, Preserves & spreads - 
savoury, Rice, Seasonings, Soups/Broths/Bases 

Frylight Ltd  

Address: 4-5 Church Trading Estate, Slade Green Rd, Erith, Kent DA8 2JA 

Telephone: 01322 337711 

Fax: 01322 333551 

E-M ail: mhfoods@ aol.com 

W ebsite: www.frylight.co.uk 

Activity: M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Oils 

M AP Trading Ltd  

Address: 2 Abbey Rd, Park Royal, London NW 10 7BS 

Telephone: 020 8965 0193 

Fax: 020 8963 1184 

E-M ail: post@ maptrading.co.uk post@ whitepearl.co.uk 

W ebsite: www.maptrading.co.uk www.whitepearl.co.uk 

Activity: 
Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Ethnic products, Herbs & spices, Lentils, Noodles, Oils, Oils - olive, Oils - vegetable, Pulses, Rice, Seasonings, 
Spices 

M h Foods Ltd  

Address: Units 4-5, Church Trading Estate, Slade Green Rd, Erith, Kent DA8 2JA 

Telephone: 01322 337711 

Fax: 01322 333551 

E-M ail: info@ mh-foods.co.uk 

W ebsite: www.mhfoods.net 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 

Cheese, Condiments, Delicatessen products, Ethnic ingredients, Ethnic products, Gluten-free products, 
Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Low-fat products, Low-salt products, M arinades, M ayonnaise, M eat 
substitutes, M ilk/dairy powders, M ustards, Oils, Oils - olive, Oils - vegetable, Salt substitutes, Sauces & toppings 
- savoury, Sauces & toppings - sweet, Seasonal products, Seasonings, Vegan products 

Norgrow International Ltd 

Address: Grange Farm Lodge, Leverington Common, W isbech, Cambridgeshire PE13 5JG 

Telephone: 01553 841560 

Fax: 01553 841310 

E-M ail: sales@ norgrow.com 

W ebsite: www.norgrow.com 

Activity: 
Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 

Cereals, Coatings, Crisps, nuts & snacks, Ethnic products, Fair trade products, Fruit - exotic/tropical, Fruit - fresh, 
Fruit - frozen, Fruit - prepared/processed, Fruit/vegetable juice, Gluten-free products, Halal products, Herbs & 
spices, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Ingredients - functional, Ingredients - speciality, Kosher 
products, Low-fat products, M eat substitutes, Oils, Organic products, Pasta, Preserves & spreads - sweet, 
Proteins, Pulses, Rice, Seasonings, Soya products, Stuffings, Sugar/sweeteners, Tea, Vegan products, Vegetables 
- fresh, Vegetables - frozen, Vegetables - potato products, Vegetables - prepared/processed, Vegetarian products 

Nortech Foods Limited 

Address: Ings Rd, Doncaster, South Yorkshire DN5 9SW  

Telephone: 01302 390880 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Fats, Oils, Oils - vegetable 
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Princes Ltd  

Address: Royal Liver Building, Pier Head, Liverpool, M erseyside L3 1NX 

Telephone: 0151 236 9282 

Fax: 0151 236 1057 

W ebsite: www.princes.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 

Condiments, Cordials/squashes, Fish - fresh, Fish - prepared/processed, Fruit - prepared/processed, M eat, M eat - 
prepared/processed, Noodles, Oils, Oils - fish, Oils - flavoured, Oils - nut, Oils - olive, Oils - vegetable, Pasta, 
Preserves & spreads - savoury, Ready meals, Sauces & toppings - savoury, Soft drinks - carbonates, Soft drinks - 
still, Vegetables - prepared/processed, Vegetarian products, W ater - still 

S Black Ltd  

Address: Foxholes Business Park, John Tate Rd, John Taterd, Hertford, Hertfordshire SG13 7YH 

Telephone: 01992 825555 

Fax: 01992 825566 

E-M ail: enquiries@ sblack.com 

W ebsite: www.sblack.com 

Activity: 
Distributor, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, UK Office of 
Overseas M anufacturer 

Products & Services: 

Additives, Antioxidants, Bakery concentrates, Binders, Bread improvers, Bulking agents, Cake decorations - 
edible, Coatings, Colourings, Confectionery, Confectionery - fortified/vitaminised, Confectionery - special diet, 
Cream stabiliser, Dairy substitutes, Dietary fibre, Distribution, Emulsifiers, Emulsions, Ethnic ingredients, Ethnic 
products, Extenders, Fat replacers, Fats, Flavour concentrates, Flavourings, Functional ingredients, Garlic 
products, Gelling agents, Ginger, Glazes, Gums, Halal products, Herbal extracts, Herbs, Herbs & spices, 
Improvers, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Ingredients - functional, Ingredients - speciality, Injection 
flavours, Juice citrus, Kosher products, Lecithin, Logistics, Low-fat products, Low-salt products, M alt/malt 
extracts, M arinades, New product development, Nutritional supplements, Oils, Oils - fish, Oils - flavoured, Oils - 
vegetable, Organic products, Oriental ingredients, Plant extracts, Preservatives, Pro/prebiotics, Ready meals, 
Releasing agents, Salt substitutes, Sauces & toppings - savoury, Seasonings, Soya products, Spices, Stabilisers, 
Starch, Stocks/bouillons, Thickening agents, Vegetables, Vitamins, W hipping agents 

The Serious Food Company 

Address: Sun House, Llantrisant Business Park, Llantrisant, Pontyclun, M id Glamorgan CF72 8LF 

Telephone: 01443 237222 

Fax: 01443 237081 

E-M ail: info@ seriousfood.co.uk 

W ebsite: www.seriousfood.co.uk 

Activity: M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 

Bacon/Ham, Beef, Bread & morning goods - part baked, Bread - speciality, Butter/M argarine/Fats, Cakes - 
speciality, Cheese, Chicken, Delicatessen products, Desserts, Fish - fresh, Fruit - fresh, Fruit/vegetable juice, 
Game, M eat, M eat - exotic/speciality, M eat - speciality, Oils, Pasta, Pork, Poultry, Sausages, Soups/Broths/Bases, 
Vegetables - fresh, Vegetables - frozen, Vegetables - potato products, Vegetables - prepared/processed 

Suma Foods  

Address: Lacy W ay, Lowfields Business Park, Elland, W est Yorkshire HX5 9DB 

Telephone: 0845 458 2291 

Fax: 0845 458 2295 

E-M ail: info@ suma.coop 

W ebsite: www.suma.coop 

Activity: Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 

Beans - range, Breakfast cereals & bars, Butter/M argarine/Fats, Cereals, Condiments, Drinks - 
concentrated/essences, Fair trade products, Fruit/vegetable juice, Gluten-free products, Herbs, Herbs & spices, 
Ingredients - speciality, M argarine, M eat substitutes, Nuts, Oils, Organic products, Pasta, Pulses, Rice, 
Soups/Broths/Bases, Tea - fruit/herbal, Vegetarian products 

Sun Oil Ltd  

Address: Chadha Building, 428 Long Drive, Greenford, M iddlesex UB6 8UH 

Telephone: 020 8575 3700 

Fax: 020 8575 9900 

E-M ail: sunoil@ sunoil.co.uk 

W ebsite: www.sunoil.co.uk 

Activity: Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Aerating agents, Biscuits - savoury, Butter/M argarine/Fats, Cereals, Confectionery, Fish - prepared/processed, 
Oils, Oils - flavoured, Oils - vegetable, Petfood, Soft drinks - carbonates, Soft drinks - still 

Adm Cocoa Hull Ltd  

Address: 145 Cleveland St, Hull, North Humberside HU8 8AD 
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Telephone: 01482 386100 

Fax: 01482 386133 

W ebsite: www.admworld.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas M anufacturer 

Products & Services: 
Cocoa powder, Drinking chocolate/cocoa, Ingredients - bakery, Ingredients - functional, Ingredients - speciality, 
Oils 

ADM  Pura  

Address: Church M anorway, Erith, Kent DA8 1DL 

Telephone: 01322 443000 

Fax: 01322 443027 

E-M ail: purainfo@ admworld.com 

W ebsite: www.pura.co.uk 

Activity: M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Butter/M argarine/Fats, Oils 

Aegean Heritage Limited 

Address: 20 W ildmere Indust Est, Banbury, Oxfordshire 0X16 3JU 

Telephone: 01283 740040 

Fax: 01283 740420 

E-M ail: sales@ aegeanheritage.co.uk 

W ebsite: www.aegeanheritage.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Bags - plastic, Cheese, Cold storage & refrigeration, Display trays, Fruit - fresh, Labels, Oils, Vegetables - fresh, 
Vegetables - frozen 

Alderson Ingredients Ltd 

Address: 11a Clarke Rd, Bletchley, M ilton Keynes, Buckinghamshire M K1 1UA 

Telephone: 0190 864 1680 

Fax: 0190 864 3517 

E-M ail: jamesalderson@ ntlbusiness.com 

Activity: Agent, Distributor, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 

Cereals, Ethnic products, Gluten-free products, Grocery W holesale, Herbs, Herbs & spices, Kosher products, 
Low-fat products, Low-salt products, M eat substitutes, M ilk products, Oils, Organic products, Pulses, Seasonal 
products, Spices, Vegetables - prepared/processed, Vegetarian products 

Alivini Co Ltd  

Address: Unit 2/3, 199 Eade Rd, London N4 1DN 

Telephone: 020 8880 2525 

Fax: 020 8880 2708 

E-M ail: enquiries@ alivini.com 

W ebsite: www.alivini.com 

Activity: 
Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: Cheese, Delicatessen products, Oils, Oils - olive 

Andrew Ingredients Ltd 

Address: 141 Dromore Rd, Hillsborough, County Down BT26 6JA 

Telephone: 028 9268 3030 

Fax: 028 9268 3798 

W ebsite: www.andrewingredients.co.uk 

Activity: Agent, Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Bakery/dessert mixes, Butter/M argarine/Fats, Fats, Flour, Ingredients - bakery, M ixes - bakery, Oils, Ovens, 
Sauces & toppings - savoury, Sauces & toppings - sweet 

Augustus Oils Ltd  

Address: 64 W oolm er W ay, Bordon, Hampshire GU35 9QF 

Telephone: 01420 488555 

Fax: 01420 476777 

E-M ail: essentials@ augustus-oils.ltd.uk 

W ebsite: www.augustus-oils.ltd.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Colourings, Essences, Flavour concentrates, Oils, Oils - citrus, Oils - flavoured 

Ballantynes Of Cowbridge 

Address: Flat 3 W estgate, Cowbridge, South Glamorgan CF71 7AQ 

Telephone: 029 2022 2202 

Fax: 029 2022 2112 

E-M ail: enq@ ballantynes.co.uk 

W ebsite: www.ballantynes.co.uk 
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Activity: Agent, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: Alcohol - culinary, Brandy & cognac, Cigars, Oils, Oils - olive, Rum, Spirits 

Bedford Continental W holesale Ltd 

Address: 52 Harrowden Rd, Bedford, Bedfordshire M K42 0SP 

Telephone: 01234 352788 

Fax: 01234 211940 

E-M ail: info@ bcwltd.com 

W ebsite: www.bcwltd.com 

Activity: 
Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Bakery W holesale, Coffee, Delicatessen products, Grocery W holesale, Oils, Oils - olive, Pasta, Rice, Soft Drinks 
W holesale, W ine & Spirit W holesale 

Bentec Products  

Address: W est View, Cotswold Rd, Cumnor Hill, Oxford, Oxfordshire OX2 9JG 

Telephone: 01865 863423 

Fax: 01865 864956 

Activity: Agent, Distributor, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Cereals, Oils, Oils - flavoured, W heat/wheatgerm products 

Bestway Cash And Carry Limited 

Address: 2 Abbey Rd, Park Royal, London NW 10 7BW  

Telephone: 020 8453 1234 

Fax: 020 8965 0359 

E-M ail: info@ bestway.co.uk 

W ebsite: www.bestway.co.uk 

Activity: 
Distributor, Export Trading Company, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas 
M anufacturer, W holesaler 

Biofarms Srl  

Address: UK Office, Newlands Stone St, Stanford, Ashford, Kent TN25 6DF 

Telephone: 01303 814388 

Fax: 01303 812211 

E-M ail: aj-ling@ lineone.net 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas M anufacturer 

Products & Services: Cereals, Corn, Couscous, Flour, Flour - gluten free, Fruit - fresh, Gluten-free products, Oils, Oils - olive, Pasta 

Brindisa Ltd  

Address: 9b W eir Rd, Balham, London SW 12 OLT 

Telephone: 020 8772 1600 

Fax: 020 8772 1666 

W ebsite: www.brindisa.com 

Activity: 
Distributor, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, UK Office of 
Overseas M anufacturer, W holesaler 

Products & Services: 
Bacon/Ham, Beans - dried, Cheese, Cheese - speciality/exotic, Cooked M eat W holesale, Dairy Products 
W holesale, Fruit & Vegetable W holesale, M eat - smoked, M eat - speciality, Oils, Oils - olive 

Britannia Food Ingredients 

Address: Britannia W ay, Glews Hollow, Goole, North Humberside DN14 6ES 

Telephone: 01405 767776 

Fax: 01405 765111 

E-M ail: office@ britanniafood.com 

W ebsite: www.britanniafood.com 

Activity: M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Bakery/dessert mixes, Biscuits - savoury, Biscuits - sweet, Confectionery, Crisps, nuts & snacks, Dairy 
substitutes, Oils 

C & D W ines Ltd  

Address: Amapola House, 25 M etro Business Centre, Kangley Bridge Road, London SE26 5BW  

Telephone: 020 8778 1711 

Fax: 020 8778 1710 

E-M ail: info@ canddwines.co.uk 

W ebsite: www.canddwines.co.uk 

Activity: Agent, Distributor, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Beer, Cheese, Liqueurs, M eat - smoked, Oils, W ine - sparkling 

Call Direct Ltd  

Address: 2 Hythe Rd, Brighton, East Sussex BN1 6JS 

Telephone: 01273 541999 

Fax: 01273 562072 
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E-M ail: gill@ pavillion.co.uk 

Activity: Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Crisps, nuts & snacks, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Oils, Tea 

Capol Ltd  

Address: W hitfield Buildings, 192-200 Pensby Rd, Heswall, Heswall, W irral CH60 7RJ 

Telephone: 0151 342 8900 

Fax: 0151 342 8901 

E-M ail: sales@ capol.co.uk 

W ebsite: www.capol.co.uk 

Activity: 
Agent, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas 
M anufacturer 

Products & Services: 
Additives, Coatings, Glazes, Gums, Ingredients - bakery, Kosher products, Oils, Organic products, Releasing 
agents 

Carbonell UK Ltd  

Address: 29A W alton Rd, East M olesey, Surrey KT8 0DH 

Telephone: 020 8941 4132 

Fax: 020 8941 4133 

E-M ail: info@ carbonell.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Biscuits - savoury, Fruit - fresh, Oils, Oils - olive, Rice 

Cardowan Creameries Ltd 

Address: 49 Holywell St, Glasgow, Lanarkshire G31 4BT 

Telephone: 0141 554 1137 

Fax: 0141 551 0619 

E-M ail: sales@ cardowan.com 

W ebsite: www.cardowan.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Butter/M argarine/Fats, Fats, M argarine, Oils 

Carluccio's Ltd  

Address: Ashley House, 12 Great Portland St, London W 1W  8QN 

Telephone: 020 7580 3050 

Fax: 020 7580 3070 

E-M ail: headoffice@ carluccios.com 

W ebsite: www.carluccios.com 

Activity: 
Distributor, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, Pub/Restaurant 
M ultiple, W holesaler 

Products & Services: 
Biscuits - sweet, Bread - speciality, Jams/marmalades, Oils, Oils - flavoured, Oils - olive, Organic products, Pasta, 
Restaurant chains, Rice, Sauces & toppings - savoury 

Childs International Ltd 

Address: P O Box 1985, London N6 4DZ 

Telephone: 020 8348 3999 

Fax: 0870 169 2422 

E-M ail: john@ cicoltrade.com 

Activity: Agent, Export Trading Company, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Oils, W ine - red, W ine - rose, W ine - white 

China National Cereals, Oils & Foodstuffs Import & 

  

Address: 6th Floor,, 9 St Clare St, London EC3N 1LQ 

Telephone: 020 7481 9997 

Fax: 020 7481 0050 

E-M ail: info@ topglory.co.uk 

W ebsite: www.topglory.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Cereals, Fruit, Oils, Sugar, Sugar/sweeteners 

Cibo Ltd  

Address: Unit 32 Derriaghy Ind Park, Dummurry, The Cutts, Belfast, County Antrim BT17 9HU 

Telephone: 028 9030 1821 

Fax: 028 9061 0711 

E-M ail: cibo.limited@ btopenworld.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Oils, Oils - olive, Pasta, Vegetables - fresh 

Clearspring Ltd  

Address: Unit 19A, Acton Park Ind Estate, The Vale, London W 3 7QE 

Telephone: 020 8749 1781 
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Fax: 020 8746 8893 

E-M ail: info@ clearspring.co.uk 

W ebsite: www.clearspring.co.uk 

Activity: 
Agent, Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier, Retailers, W holesaler 

Products & Services: 
Ethnic products, Ethnic/Oriental W holesale, Oils, Oils - olive, Oils - vegetable, Organic products, Oriental 
ingredients, Seasonings, Soya products, Syrups, Vegan products 

Cobell Limited  

Address: Alphinbrook House, Alphinbrook Rd, Exeter, Devon EX2 8RG 

Telephone: 01392 430280 

Fax: 01392 430060 

E-M ail: nick@ cobell.co.uk 

W ebsite: www.cobell.co.uk 

Activity: 
Agent, Broker, Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Essences, Fruit, Ingredients - bakery, Nuts, Oils, Preserves & spreads - savoury, Preserves & spreads - sweet 

Cuisine Royale  

Address: Hadham Park, Bishops Stortford, Hertfordshire CM 23 1JH 

Telephone: 01279 467586 

Fax: 01279 755022 

Activity: Distributor, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, Retail & Shopping Centre Supplier 

Products & Services: Cheese, Condiments, Contract caterers, Herbs & spices, Ingredients - cooking, Oils 

Daniel Ingredients - Flavour Division 

Address: 3 Henson W ay, Kingsthorn Park, Kettering, Northamptonshire NN16 8PX 

Telephone: 01536 532300 

Fax: 01536 532301 

E-M ail: nick.archer@ talk21.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Essences, Flavourings, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Oils, Oils - flavoured, Sausages, Seasonings 

Edicos Ltd  

  

Address: Unit 8/11, Cromwell Ind Estate, Staffa Rd, London E10 7QZ 

Telephone: 020 8539 6102 

Fax: 020 8539 8061 

Activity: Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Distribution, Oils, Oils - vegetable 

Euro Food Brand Ltd  

Address: 1-2 Kimble M ews, Humfrey Lane, Boughton, Northampton, Northamptonshire NN2 8XB 

Telephone: 01604 821200 

Fax: 01604 845667 

E-M ail: sales@ eurofoodbrands.co.uk 

W ebsite: www.eurofoodbrands.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Bread - speciality, Coffee, Confectionery, Oils, Oils - vegetable, Pasta, Rice 

F D Copeland & Sons Ltd 

Address: 5 W estfield St, London SE18 5TL 

Telephone: 020 8854 8101 

Fax: 020 8854 1077 

E-M ail: sales@ fdcopeland.com 

W ebsite: www.fdcopeland.com 

Activity: Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Oils, Oils - citrus, Oils - flavoured, Oils - vegetable 

Farm Crop Rotations Ltd 

Address: Newton Rd, Faversham, Kent M E13 8DZ 

Telephone: 01795 533524 

Fax: 01795 533524 

E-M ail: peter@ rottions.demon.co.uk 

Activity: Associations & Organisations, M anufacturer/Supplier, Primary Producers 

Products & Services: Oils 

  

Filtration Services Ltd 
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Address: W aters Green House, W aters Green, M acclesfield, Cheshire SK11 6LF 

Telephone: 01625 616109 

Fax: 01625 434678 

E-M ail: info@ filtrationservices.co.uk 

W ebsite: www.filtrationservices.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Equipment maintenance, Filters, Filtration systems, Herbs & spices, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, 
Ingredients - functional, Oils, Separators, W aste management services 

  

Flavex International Ltd 

Address: Unit 1, Gooses Foot Ind Estate, Kingstone, Hereford, Herefordshire HR2 9HY 

Telephone: 01981 251713 

Fax: 01981 251715 

E-M ail: info@ flavex.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Additives, Essences, Extracts, Flavour concentrates, Flavourings, Fruit - prepared/processed, Ingredients - bakery, 
Ingredients - cooking, Ingredients - functional, Oils 

Flavourmatic Industries Inc 

Address: The Heath Business & Technical Park, Runcorn, Cheshire W A7 4QX 

Telephone: 0870 757 9300 

Fax: 0870 757 9301 

E-M ail: info@ genialgenetics.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Flavour concentrates, Ingredients - bakery, Oils 

FM X Food M erchants  

Address: Unit 2, Leeside Ind Estate, 60 Garman Rd, London N17 0UN 

Telephone: 020 8801 9966 

Fax: 020 8365 0754 

E-M ail: FM Xecotic@ aol.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Condiments, Fruit, Fruit - fresh, Garlic products, Herbs & spices, Oils, Oils - flavoured, Oils - olive, Vegetables, 
Vegetables - fresh 

  

Forest Products Ltd  

Address: East W ay, Lee M ill Ind Estate, Ivybridge, Devon PL21 9GE 

Telephone: 01752 896172 

Fax: 01752 691189 

E-M ail: rob@ forestproducts.co.uk 

W ebsite: www.forestproducts.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Condiments, Confectionery, Flavourings, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Nuts, Oils, Oils - citrus, 
Oils - flavoured, Oils - nut, Pasta, Pickles, Sauces & toppings - savoury 

  

Fratelli Camisa Ltd  

Address: Unit 4, Lea Rd, W altham Cross, Hertfordshire EN8 7PG 

Telephone: 01992 763076 

E-M ail: camisafood@ aol.com 

W ebsite: www.camisa.co.uk 

Activity: Agent, Broker, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 

Bacon/Ham, Biscuits - savoury, Biscuits - sweet, Cakes - speciality, Cereals, Cheese, Cheese - blue, Cheese - 
cheddar, Cheese - speciality/exotic, Condiments, Confectionery, Ethnic products, Fish - fresh, Fish - 
prepared/processed, Gluten-free products, Low-fat products, M eat - speciality, Noodles, Oils 

M h Foods Ltd  

Address: Units 4-5, Church Trading Estate, Slade Green Rd, Erith, Kent DA8 2JA 

Telephone: 01322 337711 

Fax: 01322 333551 

E-M ail: info@ mh-foods.co.uk 

W ebsite: www.mhfoods.net 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 

Cheese, Condiments, Delicatessen products, Ethnic ingredients, Ethnic products, Gluten-free products, 
Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Low-fat products, Low-salt products, M arinades, M ayonnaise, M eat 
substitutes, M ilk/dairy powders, M ustards, Oils, Oils - olive, Oils - vegetable, Salt substitutes, Sauces & toppings 
- savoury, Sauces & toppings - sweet, Seasonal products, Seasonings, Vegan products 
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Fresco Oils & Fats Ltd  

Address: Sough Rd, Darwen, Lancashire BB3 2HA 

Telephone: 01254 701513 

Fax: 01254 871136 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, Primary Producers 

Products & Services: Butter, Butter/M argarine/Fats, Fats, Lard, Oils, Oils - vegetable 

  

The Fresh Olive Company 

Address: 7 Barretts Green Rd, London NW 10 7AE 

Telephone: 020 8838 1912 

Fax: 020 8838 1913 

E-M ail: sales@ fresholive.com 

W ebsite: www.fresholive.com www.belaza.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Delicatessen products, Fish - prepared/processed, Grocery W holesale, Harissa, Ingredients - cooking, Oils, Oils - 
flavoured, Oils - nut, Oils - olive, Pasta, Preserves & spreads - savoury 

  

Frutarom Daniel  

Address: Belasis Ave, Billingham, Cleveland TS23 1LQ 

Telephone: 01642 379900 

Fax: 01642 379901 

E-M ail: fidsales@ ukfrutarom.com 

W ebsite: www.frutarom.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Chocolate, Essences, Ingredients - functional, Ingredients - speciality, Oils, Oils - citrus 

Frylite Ltd  

Address: 298 M elmount Rd, Victoria Bridge, Strabane, County Tyrone BT82 9JG 

Telephone: 028 8165 8041 

Fax: 028 8165 8056 

E-M ail: info@ frylite.com 

W ebsite: www.frylite.com 

Activity: M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Ingredients - cooking, Oils 

Gordon Jopling  

Address: Carlton Ind Estate, Shawfield Rd, Carlton, Barnsley, South Yorkshire S71 3HS 

Telephone: 01226 733288 

Fax: 01226 733113 

E-M ail: info@ jopling.co.uk 

W ebsite: www.jopling.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: M arinades, Oils, Oils - olive, Sauces & toppings - savoury, Vegetables - fresh, Vegetables - prepared/processed 

  

Guidetti Fine Foods Ltd 

Address: Unit C, Astbury Business Park, Astbury Rd, London SE15 2NW  

Telephone: 020 7635 9800 

Fax: 020 7635 9819 

E-M ail: info@ guidetti.co.uk 

W ebsite: www.guidetti.co.uk 

Activity: Distributor, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: Cakes - speciality, Cheese, Cooked M eat W holesale, Grocery W holesale, Oils, Pasta, Pulses 

  

F Gutkind & Co Ltd  

Address: Suite 8, Oxford Centre for Innovation, M ill St, Oxford, Oxfordshire OX2 0JX 

Telephone: 01865 812031 

Fax: 01865 849261 

E-M ail: ruth@ fgutkind.com 

W ebsite: www.fgutkind.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Ethnic products, Fruit - dried, Fruit - prepared/processed, Gelling agents, Ingredients - cooking, Oils, Oils - citrus, 
Oriental ingredients 

The Healy Group  

Address: Interlink W ay W est, Bardon Ind Estate, Bardon Hill, Leicester, Leicestershire LE67 1HH 

Telephone: 01530 830111 
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Fax: 01530 513388 

E-M ail: info@ healy-group.com 

W ebsite: www.healy-group.com 

Activity: Agent, Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Batter products & mixes, Emulsifiers, Gelatine, Glucose, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Oils, 
Sausages, Sugar/sweeteners, Sweeteners 

The Healy Group  

Address: Interlink W ay W est, Bardon Ind Estate, Bardon Hill, Leicester, Leicestershire LE67 1HH 

Telephone: 01530 830111 

Fax: 01530 513388 

E-M ail: info@ healy-group.com 

W ebsite: www.healy-group.com 

Activity: Agent, Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Batter products & mixes, Emulsifiers, Gelatine, Glucose, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Oils, 
Sausages, Sugar/sweeteners, Sweeteners 

High Barn Oils  

Address: M untham, Barns Green, Horsham, W est Sussex RH13 0NH 

Telephone: 01403 731984 

Fax: 01406 731984 

E-M ail: durwin1984@ aol.com 

Activity: M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Oils 

Highfield Preserves Ltd 

Address: Unit 3 M ountbatten Road, Tiverton, Devon EX16 6SW  

Telephone: 01884 256362 

Fax: 01884 253729 

E-M ail: highfield.preserves@ virgin.net 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, Primary Producers 

Products & Services: 
Condiments, Ingredients - cooking, Jams/marmalades, Jellies, M ustards, Oils, Oils - vegetable, Preserves & 
spreads - savoury, Preserves & spreads - sweet 

Holland UK Ltd  

Address: 12 Conway Units, Stephenson Rd, Clacton-on-Sea, Essex CO15 4XA 

Telephone: 01255 431773 

Fax: 01255 221393 

E-M ail: sales@ hollanduk.co.uk 

W ebsite: www.hollanduk.co.uk 

Activity: Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: Butter/M argarine/Fats, Fats, Lard, Oils, Oils - nut, Oils - vegetable 

Hopelake Food Group (Oriental Foods Division) 

Address: The Hopelake Building Unit 13, Fitzherbert Spur, Farlington, Portsmouth, Hampshire PO6 1TT 

Telephone: 023 9271 8888 

Fax: 023 9271 6666 

E-M ail: info@ hopelake.com 

W ebsite: www.hopelake.com 

Activity: 
Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: Beer, Cereals, Flour, Herbs, Herbs & spices, Noodles, Oils, Oils - flavoured, Oils - vegetable 

Imaginative Cuisine Ltd 

Address: 7 Irvine W ay, Lower Earley, Reading, Berkshire RG6 4JW  

Telephone: 0118 986 2347 

Fax: 0118 986 2347 

E-M ail: rick@ imaginativecuisine.com 

W ebsite: www.imaginativecuisine.com 

Activity: M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Condiments, Delicatessen products, Fish - frozen, Oils, Vegetables - frozen 

Itochu Europe PLC  

Address: London International Press Centre, 76 Shoe Lane, London EC4A 3PJ 

Telephone: 020 7827 0822 

W ebsite: www.itochu.eu.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Alcohol - culinary, Beer, Butter/M argarine/Fats, Cereals, Fats, Oils, Oils - vegetable, Soft drinks - carbonates, 
Spirits 

Jarrett Tea Ltd  

Address: Buces Farm, M endlesham, Suffolk IP14 5NR 
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Telephone: 01449 767076 

E-M ail: info@ jarrett.co.uk 

W ebsite: www.jarrett.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Coffee, Herbs, Herbs & spices, Ingredients - bakery, Oils, Oils - vegetable, Seeds - edible, Spices, Tea 

Kai Kitchen Ltd  

Address: P O Box 5107, Hove, East Sussex BN52 9DX 

Telephone: 01273 732981 

E-M ail: info@ kaikitchen.co.uk 

W ebsite: www.kaikitchen.co.uk 

Activity: Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: Condiments, Delicatessen products, Ingredients - speciality, Oils, Organic products 

Kassero Edible Oils Ltd 

Address: 6-8 Albert Rd, St. Philips, Bristol, Avon BS2 0XA 

Telephone: 01179 714334 

Fax: 01179 724183 

E-M ail: sales@ kassero.co.uk 

W ebsite: www.kessero.co.uk 

Activity: Distributor, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Baked beans/spaghetti/ravioli, Condiments, Grocery W holesale, Oils, Pizzas & pizza products, Vegetables - 
prepared/processed 

Katsouris Brothers Ltd 

Address: 100 Queensbury Rd, W embley, M iddlesex HA0 1W P 

Telephone: 020 7607 2730 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Cereals, Cheese, Chocolate, Confectionery, Fruit - dried, Oils, Oils - olive, Pasta, Pulses 

Kerfoot Packed Oils  

Address: The Olive House, Standard W ay Ind Estate, Darlington Rd, Northallerton, North Yorkshire DL6 2XA 

Telephone: 01609 766790 

Fax: 01609 766791 

E-M ail: info@ kerfootgroup.co.uk 

W ebsite: www.veg-oil-buyer.com 

Activity: Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Oils, Oils - vegetable 

Key Employment Ltd  

  

Address: 581 Fulham Rd, Fulham Broadway, London SW 6 5UA 

Telephone: 020 7381 0351 

Fax: 020 7385 7587 

E-M ail: keyemploym entfulham@ btconnect.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, Retailers 

Products & Services: 
Bakery/dessert mixes, Bases - sauces, Biscuits - savoury, Consultants - Recruitment, Consultants - Training, 
Herbs & spices, M ayonnaise, Oils, Oils - vegetable, Sauces & toppings - savoury, Spices, Tea 

Kiril M ischeff (Group) Ltd 

Address: Broadwall House, 21 Broadwall, London SE1 9PL 

Telephone: 020 7928 8966 

Fax: 020 7261 9085 

E-M ail: dimiter.mirchev@ kiril-mischeff.com 

W ebsite: www.kiril-mischeff.com 

Activity: Agent, Broker, Distributor, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas M anufacturer 

Products & Services: Confectionery, Fruit/vegetable juice, Oils 

Ktc Ltd  

Address: J S House, M oorcroft Drive, W ednesbury, W est M idlands W S10 7DE 

Telephone: 0121 505 9200 

Fax: 0121 505 9229 

E-M ail: sales@ ktc-edibles.co.uk 

W ebsite: www.ktc-edibles.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Butter/M argarine/Fats, Coconut, Ethnic ingredients, Ethnic products, M argarine, Oils, Oils - olive, Oils - 
vegetable, Rice 

Les Fines Herbes  

Address: The Square, Ryhall, Stamford, Lincolnshire PE9 4HJ 

Telephone: 01780 757381 
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Fax: 01780 757381 

E-M ail: hawksley@ mac.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas M anufacturer, W holesaler 

Products & Services: 
Condiments, Flowers - edible, Herbs, Herbs & spices, Ingredients - cooking, Oils, Oils - flavoured, Sausages, 
Spices 

Lionel Hitchen Ltd  

Address: Virginia W orks, Greenwich W ay, Andover, Hampshire SP10 4JX 

Telephone: 01962 760815 

Fax: 02164 343315 

E-M ail: info@ lhn.co.uk 

W ebsite: www.lheo.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Essences, Garlic products, Herbs, Herbs & spices, Ingredients - cooking, Oils, Oils - flavoured, Pepper 

Loders Croklaan  

Address: P O Box 2357, W oodford Green, Essex IG8 9W R 

Telephone: 020 8504 7404 

Fax: 020 8504 7504 

E-M ail: fats.lc@ croklaan.com 

W ebsite: www.croklaan.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas M anufacturer 

Products & Services: Butter/M argarine/Fats, Fats, Oils, Oils - flavoured, Oils - vegetable 

M aws For Fine Foods  

Address: Engine Shed, Hawkurst St, Gills Green, Cranbrook, Kent TN18 5ER 

Telephone: 01580 715659 

Fax: 01580 755391 

E-M ail: mawsforfinefoods@ ntlworld.com 

Activity: Agent, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

  

M eridian Foods Ltd  

Address: The Estate Office, Sutton Scotney, Hampshire SO21 3JW  

Telephone: 01962 761935 

Fax: 01962 761860 

E-M ail: info@ meridianfoods.co.uk 

W ebsite: www.m eridianfoods.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas M anufacturer 

Products & Services: 
Gluten-free products, Jams/marmalades, M alt/malt extracts, Oils, Oils - nut, Oils - olive, Oils - vegetable, Organic 
products, Preserves & spreads - savoury, Preserves & spreads - sweet, Vegan products 

P & C M orris Ltd  

Address: 1 Keppochhill Place, Glasgow, Lanarkshire G21 1HS 

Telephone: 0141 332 4474 

Fax: 0141 332 4192 

E-M ail: info@ pcmorris.co.uk 

W ebsite: www.pcmorris.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Cheese - speciality/exotic, Delicatessen products, Ingredients - speciality, M eat - sm oked, Oils, Oils - olive, 
Vegetables, Vegetables - fresh 

M ultifry Ltd  

Address: 41 Oxford St, W incolmlee, Hull, East Yorkshire HU2 0QP 

Telephone: 01482 225101 

Fax: 01482 589574 

E-M ail: multifry@ onetel.com 

W ebsite: www.onetel.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Oils, Oils - flavoured, Oils - vegetable 

N & D W alsh  

Address: Unit B, 5-6 W estburnmill Ind Estate, Leven, Fife KY8 4RA 

Telephone: 01333 421713 

Fax: 01333 421713 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Butter/M argarine/Fats, Fats, Oils, Oils - vegetable 

Odysea Ltd  

Address: 42 Charterhouse Square, London EC1M  6EA 

Telephone: 020 7796 1166 

Fax: 020 7796 1177 
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E-M ail: info@ odysea.com 

W ebsite: www.odysea.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 

Bakery W holesale, Beans - range, Cheese, Cheese - speciality/exotic, Chick peas, Cooked M eat W holesale, Dairy 
Products W holesale, Delicatessen products, Lentils, M eat free products, Oils, Oils - olive, Preserves & spreads - 
savoury, Vegetarian products 

The Offbeat Bottling Co 

Address: Units 73 Enterprise House, 2-4 Balloo Ave, Bangor, County Down BT19 7QT 

Telephone: 028 9127 1525 

Fax: 028 9127 0080 

E-M ail: mail@ offbeat.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Condiments, Jams/marmalades, M ustards, Oils, Oils - flavoured, Preserves & spreads - savoury, Preserves & 
spreads - sweet 

Oil in the Raw  

Address: St Dominick, Saltash, Cornwall PL12 6TE 

Telephone: 01579 351178 

E-M ail: dina@ oilintheraw.co.uk 

W ebsite: www.oilintheraw.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: Delicatessen products, Oils, Oils - olive, Organic products, Vegetarian products 

The Olive Press  

Address: Lower Brook House, Clee St M argaret, Craven Arms, Shropshire SY7 9DT 

Telephone: 01584 823540 

Fax: 01584 823214 

E-M ail: sales@ theolivepress.co.uk 

W ebsite: www.theolivepress.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Cakes, Delicatessen products, Garlic products, Oils, Oils - olive, Preserves & spreads - savoury, Vegetables, 
Vegetables - prepared/processed 

Olives Et Al Ltd  

Address: Unit 1 North Dorset Bus Park, Sturminster Newton, Dorset DT10 2GA 

Telephone: 01258 474300 

Fax: 01258 474301 

E-M ail: giles@ olivesetal.co.uk 

W ebsite: www.olivesetal.co.uk 

Activity: 
Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, 
Primary Producers, Retailers, W holesaler 

Products & Services: Condiments, Crisps, nuts & snacks, Delicatessen products, Low-salt products, Oils, Oils - olive 

Olympic Oils Ltd  

  

Address: Unit 8 Viscount Centre, Gaskill Rd, Liverpool, M erseyside L24 9GS 

Telephone: 0151 448 0043 

Fax: 0151 448 0045 

E-M ail: sales@ olympicoils.com 

W ebsite: www.olympicoils.com 

Activity: Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Bases - sauces, Butter/M argarine/Fats, Ingredients - cooking, M ayonnaise, Oils, Oils - olive, Oils - vegetable, 
Preservatives, Ready meals, Sauces & toppings - savoury 

Pacchini Food Service  

Address: The W heatsheaf Buildings, Speirs W harf, Glasgow, Lanarkshire G4 9TJ 

Telephone: 0141 333 5660 

Fax: 0141 333 5665 

W ebsite: www.pacchinifoodservice.com 

Activity: Export Trading Company, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: Oils, Pasta, Pulses 

Peregrine Trading Ltd  

Address: Unit 4, 3 W edmore St, London N19 4RU 

Telephone: 020 7272 5588 

Fax: 020 7272 4850 

E-M ail: info@ seggiano.co.uk 

W ebsite: www.seggiano.co.uk 

Activity: Distributor, M anufacturer/Supplier, W holesaler 
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Products & Services: 
Bakery W holesale, Biscuits - sweet, Cheese - speciality/exotic, Dairy Products W holesale, Oils, Organic 
products, Preserves & spreads - savoury 

Peregrine Trading Ltd  

Address: Unit 4, 3 W edmore St, London N19 4RU 

Telephone: 020 7272 5588 

Fax: 020 7272 4850 

E-M ail: info@ seggiano.co.uk 

W ebsite: www.seggiano.co.uk 

Activity: Distributor, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Bakery W holesale, Biscuits - sweet, Cheese - speciality/exotic, Dairy Products W holesale, Oils, Organic 
products, Preserves & spreads - savoury 

  

Perfecta Limited  

Address: Ashmead Enterprise Centre, Ashmead Rd, Keynsham, Bristol, Avon BS31 1SX 

Telephone: 0117 986 8800 

Fax: 0117 986 1687 

E-M ail: info@ perfecta.ltd.uk 

W ebsite: www.perfecta.ltd.uk 

Activity: M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 

Bakery/dessert mixes, Batter products & mixes, Cheese - powdered, Coatings, Dairy substitutes, Ethnic products, 
Fruit/vegetable juice, Gluten-free products, Herbs & spices, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, 
Ingredients - functional, Kosher products, Low-fat products, Low-salt products, Oils, Organic products, Pastry, 
Rice, Soups/Broths/Bases, Stuffings, Sugar/sweeteners, Vegetables - potato products, Vegetarian products 

Puglisi Pasta (UK) Ltd  

  

Address: P O Box 4432, 7/I Grosvenor Hill, London SW 19 4RU 

Telephone: 020 8947 7036 

Fax: 020 8946 7987 

E-M ail: info@ puglisi.co.uk 

W ebsite: www.puglisi.co.uk 

Activity: 
Distributor, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, UK Office of 
Overseas M anufacturer 

Products & Services: Cereals, Condiments, Flour, Fruit - prepared/processed, Juice citrus, Oils, Oils - flavoured, Oils - olive, Pasta 

Qualifry Limited  

  

Address: P O Box 454, Peterborough, Cambridgeshire PE2 7GL 

Telephone: 01733 394333 

Fax: 01733 394800 

E-M ail: sales@ qualifry.co.uk 

Activity: Distributor, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Butter/M argarine/Fats, Condiments, Fats, M ayonnaise, Oils, Oils - flavoured, Oils - olive, Oils - vegetable, 
Vegetarian products 

R A P S  

  

Address: W ard Road, Buckingham Road Industrial Estate, Brackley, Northamptonshire NN13 7LE 

Telephone: 01280 705513 

Fax: 01280 705514 

E-M ail: sales@ raps.co.uk 

W ebsite: www.raps.co.uk 

Activity: 
Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, UK Office of Overseas 
M anufacturer 

Products & Services: 
Coatings, Condiments, Herbs & spices, Ingredients - cooking, M arinades, Oils, Oils - flavoured, Sauces & 
toppings - savoury, Seasonings, Spices 

R D Campbell & Co Ltd 

Address: Unit 14, M ill Farm Business Park, M illfield Rd, Hounslow, M iddlesex TW 4 5PY 

Telephone: 020 8898 6611 

E-M ail: info@ rdcampbell.co.uk 

W ebsite: www.rdcampbell.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Flavour concentrates, Ingredients - bakery, Oils, Oils - vegetable 

Reynards (UK) Ltd  

Address: Greengate, M iddleton, M anchester, Greater M anchester M 24 1RU 
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Telephone: 0161 653 7700 

Fax: 0161 655 3891 

E-M ail: swood@ reynards.com 

W ebsite: www.reynards.com 

Activity: Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier, W holesaler 

Products & Services: 
Bakery/dessert mixes, Cake decorations - edible, Ingredients - bakery, Ingredients - cooking, Oils, W orkwear, 
W orkwear - disposable 

ROS M arketing & Sales Ltd 

Address: 185 Dawes Rd, London SW 6 7QP 

Telephone: 020 7386 7100 

Fax: 020 7386 7170 

E-M ail: keeley@ rosmarketing.com 

W ebsite: www.rosmarketing.com 

Activity: 
Agent, Broker, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, UK Office of 
Overseas M anufacturer 

Products & Services: Cheese, Delicatessen products, Desserts, New product development, Oils, Oils - flavoured, Oils - olive, Pasta 

S A T Ingredients Ltd  

Address: 10 Templars Ave, London NW 11 0PD 

Telephone: 020 8731 6720 

Fax: 020 8731 6721 

E-M ail: satuk@ aol.com 

Activity: Agent, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Essences, Flavour concentrates, Ingredients - functional, Juice citrus, Kosher products, Oils, Oils - citrus, Oils - 
nut, Oils - vegetable, Organic products 

S H F Speciality Foods ltd 

Address: Units 1 & 2, Boxworth Rd, Castle Acres Estate, Elstree, Hertfordshire CB3 8JQ 

Telephone: 01954 267111 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Bakery/dessert mixes, Bases - sauces, Fruit, Fruit - prepared/processed, Herbs, Oils, Oils - vegetable 

Silbury M arketing Ltd 

Address: 2 Trinity M ews, Priory Rd, W arwick, W arwickshire CV34 4NA 

Telephone: 01926 410022 

Fax: 01926 476200 

W ebsite: www.silbury.co.uk 

Activity: 
Agent, Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Butter/M argarine/Fats, Ethnic ingredients, Ethnic products, Fats, Fruit, Ingredients - functional, Lard, Oils, Oils - 
fish, Oils - flavoured, Oils - vegetable, Pizzas & pizza products 

Silver Palate Trading Co 

Address: 3 Vaughan Rd, Harpenden, Hertfordshire AL5 4HU 

Telephone: 01582 713722 

Fax: 01582 713020 

E-M ail: info@ hotolives.co.uk 

W ebsite: www.silverpalate.co.uk 

Activity: Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Confectionery, Delicatessen products, Fruit - fresh, Oils, Oils - olive, Sauces & toppings - savoury 

Silver Palate Trading Co 

Address: 3 Vaughan Rd, Harpenden, Hertfordshire AL5 4HU 

Telephone: 01582 713722 

Fax: 01582 713020 

E-M ail: info@ hotolives.co.uk 

W ebsite: www.silverpalate.co.uk 

Activity: Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Confectionery, Delicatessen products, Fruit - fresh, Oils, Oils - olive, Sauces & toppings - savoury 

Specialised Food Ingredients Ltd 

Address: 1 East St, Tonbridge, Kent TN9 1HP 

Telephone: 01732 500234 

Fax: 01732 500236 

E-M ail: info@ sfiltd.co.uk 

W ebsite: www.sfiltd.co.uk 
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Activity: Agent, Broker, Distributor, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Fruit - fillings, Fruit - prepared/processed, Ginger, Oils, Oils - olive, Pasta, Pizzas & pizza products, Vegetables - 
prepared/processed 

Strathspey M ushrooms Ltd 

Address: Unit 12 Dalfaber Ind Estate Dalfa, Aviemore, Inverness-Shire PH22 1PY 

Telephone: 01479 810583 

Fax: 01479 811465 

E-M ail: strathspey.mushrooms@ dial.pipex.com 

W ebsite: www.getdeli.co.uk 

Activity: Business/Professional Service Providers, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Delicatessen products, Herbs & spices, Oils, Vegetables - fresh 

Syd Ltd  

Address: 38 Upper Town Rd, Greenford, M iddlesex UB6 9JF 

Telephone: 020 8575 0104 

Fax: 020 8575 6066 

E-M ail: britishenterprise@ hotmail.com 

Activity: 
Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, UK 
Office of Overseas M anufacturer, W holesaler 

Products & Services: 
Cooking utensils, Crisps, nuts & snacks, Disposables, Fats, Flavourings, Furniture, Gelatine, Herbal extracts, 
Honey, M ilk products, Oils, Pulses, Yoghurt 

Teesdale Trencherman 

Address: Startforth Hall, Barnard Castle, County Durham DL12 9AB 

Telephone: 01833 638370 

Fax: 01833 630439 

E-M ail: orders@ trencherman.co.uk 

W ebsite: www.trencherman.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Confectionery, Fruit, Game, Ingredients - bakery, M eat, M eat - smoked, Oils, Oils - olive, Oils - vegetable, 
Preserves & spreads - savoury 

Thew Arnott & Co Ltd  

Address: 270 London Rd, W allington, Surrey SM 6 7DJ 

Telephone: 020 8669 3131 

Fax: 020 8669 7747 

E-M ail: sales@ thewarnott.co.uk 

W ebsite: www.thewarnott.co.uk 

Activity: 
Distributor, Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, 
M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Additives, Coatings, Gelatine, Gelling agents, Glazes, Glycerine, Ingredients - bakery, Ingredients - functional, 
Oils, Releasing agents 

Trans M anche Sales & M arketing Foods Ltd 

Address: 26 Anderson Road, W eybridge, Surrey KT13 9NL 

Telephone: 01932 855727 

Fax: 01932 830081 

E-M ail: stransmanche@ aol.com 

Activity: 
Agent, Distributor, Export Trading Company, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier, UK Office of 
Overseas M anufacturer 

Products & Services: Condiments, Confectionery, Cordials/squashes, Oils, Ready meals 

Treatt plc  

Address: Northern W ay, Bury St Edmunds, Suffolk IP32 6NL 

Telephone: 01284 702500 

Fax: 01284 703809 

E-M ail: marketing@ rctreatt.com 

W ebsite: www.treatt.com 

Activity: Export Trading Company, Food M anufacturing Supplier, Import Trading Company, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: Flavourings, Ingredients - cooking, Oils, Oils - citrus, Oils - flavoured 

Ungerer Ltd  

Address: Sealand Rd, Chester, Cheshire CH1 4LP 

Telephone: 01244 371711 

Fax: 01244 380185 

E-M ail: ungereruk@ ungerer.co.uk 

W ebsite: www.ungererandcompany.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 
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Products & Services: Flavour concentrates, Ingredients - bakery, Oils 

Universal Air Couriers Ltd 

Address: Unit 4 Delta W ay, Egham, Surrey TW 20 8RX 

Telephone: 01784 472444 

Fax: 01784 472011 

E-M ail: info@ uacl.co.uk 

W ebsite: www.uacl.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Flavour concentrates, Fruit - dried, Fruit - prepared/processed, Fruit/vegetable juice, Herbs & spices, Ingredients - 
bakery, Oils, Spices 

W elsh M ountain Garden 

Address: Y Bwthyn Gwesty, M aes y Neuadd, Talsarnau, Gwynedd LL47 6YA 

Telephone: 01766 780200 

Fax: 01766 780211 

E-M ail: maes@ neuadd.com 

W ebsite: www.neuadd.com 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Condiments, Desserts, Ingredients - cooking, Jams/marmalades, Jellies, Oils, Oils - flavoured, Sauces & toppings 
- sweet 

W endy Brandon Handmade Preserves 

  

Address: Felin W en, Boncath, Dyfed SA37 0JR 

Telephone: 01239 841568 

Fax: 01239 841746 

E-M ail: wendy@ wendybrandon.co.uk 

W ebsite: www.wendybrandon.co.uk 

Activity: Food M anufacturing Supplier, M anufacturer/Supplier 

Products & Services: 
Condiments, Jams/marmalades, M ustards, Oils, Oils - flavoured, Pickles, Preserves & spreads - savoury, 
Preserves & spreads - sweet 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ουάσιγκτων 

2211 M assachusetts Ave., 
NW  W ashington D.C. 20008 - USA 

Tel.  +1 202 3322844 
Fax  +1 202 3283105 

e-mail:  oeywdc@ greekembassy.org 
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η αγορά των ΗΠΑ παραμένει η μεγαλύτερη και η πιο ανταγωνιστική αγορά στον κόσμο, 
όσον αφορά στις εισαγωγές ελαιολάδου στον κόσμο. Το 99%  του διατιθέμενου στην αγορά 
ελαιολάδου είναι εισαγόμενο. Το υπόλοιπο 1%  παράγεται σχεδόν αποκλειστικά στην 
πολιτεία της Καλιφόρνια. Το 2005, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ελαιολάδου Βορείου 
Αμερικής (North American Olive Oil Association - ΝΑΟΟΑ) εισήχθησαν συνολικά 255.000 
μετρικοί τόνοι, μέγεθος κατά 10.000 μετρικούς τόνους υψηλότερο από αυτό του 2004. Το 
2003 είχαν εισαχθεί 214.000 μετρικοί τόνοι, ενώ το 2000, το 1996 και το 1985 εισήχθησαν 
αντίστοιχα 204.000, 113.000 και 44.000 μετρικοί τόνοι. Θεωρούμε ότι δύο είναι οι 
κυριότερες αιτίες της αύξησης αυτής: Η πιστοποίηση από την FDA και την επιστημονική 
κοινότητα των ευεργετικών αποτελεσμάτων που έχει η χρήση του ελαιολάδου στην υγεία και 
η εξαιρετική γεύση του προϊόντος, η οποία «. στιγματίζει τη γεύση του καταναλωτή». Στη 
συνείδηση του μέσου αμερικανού, το ελαιόλαδο εκπροσωπεί τη «Μεσογειακή Διατροφή» και 
είναι προϊόν «ιταλικό», αφού το ιταλικό λάδι καλύπτει περίπου το 65%  του εισαγομένου 
ελαιολάδου στις ΗΠΑ. Το γεγονός αυτό και μόνο καθιστά την προώθηση του ελληνικού 
ελαιολάδου εξαιρετικά επίπονη. 

 
2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
 
Η μελέτη της αγοράς ελαιολάδου στις ΗΠΑ με βάση τις εισαγωγές είναι εξαιρετικά 
πολύπλοκη, διότι η όλη ανάλυση στηρίζεται σε δεδομένα προερχόμενα από διαφορετικές 
πηγές, οι οποίες έχουν διαφορετικούς κανόνες ταξινόμησης. Οι αρμόδιες κρατικές 
στατιστικές αρχές κάνουν διάκριση μόνον μεταξύ παρθένου και μη παρθένου ελαιολάδου, 
παραβλέποντας υπάρχουσες ποιοτικές κατηγορίες (extra παρθένο ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο), 
οποίες χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο. Μοναδική περαιτέρω διάκριση γίνεται για την 
συσκευασία και συγκεκριμένα το όριο των 18 κιλών. 
Σημειώνουμε πως ο μοναδικός επίσημος κανονισμός περί τυποποίησης ελαιολάδου είναι 
εκείνος της 22ας Μαρτίου 1948, ο οποίος κατηγοριοποιεί το προς κατανάλωση ελαιόλαδο σε 
τέσσερεις κατηγορίες: 
Grade A ή US Fancy, με όριο οξύτητας 1,4% . 
Grade B ή US Choice, με όριο οξύτητας 2,5% . 
Grade C ή US Standard, με όριο οξύτητας 3% . 
Grade D ή US Substandard, που αφορά όλα τα άλλα προϊόντα ελαιολάδου, οποία δεν 
πληρούν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν σε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. 
Ο ΝΑΟΟΑ, από την άλλη μεριά, με σκοπό την διατήρηση της διεθνούς ορολογίας και 
τυποποίησης, μεταχειρίζεται την ταξινόμηση του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου 
(International Olive Oil Council - IOOC) για τον χαρακτηρισμό των ειδών του ελαιολάδου 
που εισάγονται και πωλούνται στην αγορά των ΗΠΑ. Κατά την ταξινόμηση αυτή, εισάγονται 
οι εξής τύποι λαδιού: 
Extra παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο είναι αρωματικό, έχει έντονη φρουτώδη γεύση και έχει 
οξύτητα μικρότερη του 0,8% . Παρατηρούμε ότι με βάση την ταξινόμηση του 1948, η οξύτης 
στην κατηγορία αυτή, που αναφέρεται σαν Grade A, θα μπορούσε να φτάνει μέχρι 1,4%  
Παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο χαρακτηρίζεται από απαλή γεύση, χρώμα και οξύτητα μέχρι 
2%  
Ελαιόλαδο, το οποίο είναι μίγμα ραφινέ ελαιολάδου και παρθένου ή extra παρθένου 
ελαιολάδου. Η οξύτης του δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5% . 
Πυρηνέλαιο (Olive Pomace Oil). 
Στην πράξη ο κανονισμός του 1948 έχει περιέλθει σε αδράνεια και η αγορά χρησιμοποιεί εξ 
ολοκλήρου πλέον την ορολογία του IOOC, σε αντίθεση με τις κρατικές αρχές, οι οποίες 
εμμένουν στον προαναφερόμενο από μέρους τους διαχωρισμό του εισαγομένου ελαιολάδου 
σε δύο μόνο κατηγορίες. Επισημαίνουμε ότι τα βιολογικά προϊόντα ελαιολάδου, αν και 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική, δεν έχουν ακόμη αποκτήσει ξεχωριστή δασμολογική 
κλάση, ώστε να είναι δυνατή οι ποσοτική τους συνεισφορά στις εισαγωγές ελαιολάδου. Τα 
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διαθέσιμα στοιχεία είναι ανεπαρκή. Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία μπορούν να 
εξαχθούν τα εξής συμπεράσματα (βλ. Πιν.1 και 2): 

 Σε ότι αφορά στο σύνολο των εισαγωγών ελαιολάδου (HTS Number: 1509) ανεξαρτήτου 
κατηγορίας: 
Α) Οι συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου στις ΗΠΑ ανήλθαν το έτος 2005 σε 858 εκ. δολ. 
ΗΠΑ. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2006 οι εισαγωγές ελαιολάδου συνεχίζουν την αυξητική 
τάση των τελευταίων ετών παρουσιάζοντας αύξηση 18,5%  σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
οκτάμηνο του προηγούμενου έτους. Η Ιταλία επικρατεί απόλυτα στην αγορά του ελαιολάδου 
στις ΗΠΑ με συνολικές εισαγωγές 561 εκ. δολ. ΗΠΑ για το 2005, το οποίο αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 65,3%  επί του συνόλου των εισαγωγών ελαιολάδου στις ΗΠΑ. Η Ισπανία είναι ο 
δεύτερος διεκδικητής της αγοράς, αλλά εξακολουθεί να βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από 
τους Ιταλούς με εισαγωγές αξίας 149 εκ. δολ. ΗΠΑ (ποσοστό 17,3% ). Μετά από τις δύο 
αυτές χώρες, οι οποίες ελέγχουν από κοινού περίπου το 83%  της αγοράς, υπάρχουν άλλες 
δώδεκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι οποίες μάχονται και εναλλάσσονται σε 
επιδόσεις για το εναπομείναν ποσοστό της αγοράς. Η ελληνικές εξαγωγές καταλαμβάνουν 
την πέμπτη θέση και παρουσιάζουν μία σταθερή αύξηση τόσο σε αξία, όσο και σε ποσοστό 
επί του συνόλου. Εντυπωσιακή, κατά 53,3% , είναι η αύξηση της αξίας τους κατά το 
οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2006 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2005, με 
αποτέλεσμα το μερίδιο του ελληνικού ελαιολάδου επί των συνολικών εισαγωγών να ανέλθει 
από 1,71%  σε 2,21% . Εντύπωση προκαλούν επίσης οι εξαγωγικές επιδόσεις της Τυνησίας, 
του Μαρόκου, της Αργεντινής και της Αυστραλίας, οι οποίες διακρίνονται ωστόσο και για τις 
έντονες διακυμάνσεις τους. Επισημαίνουμε την αύξηση των τουρκικών εισαγωγών το 2005 
σε σχέση με το 2004, καθώς και την πτώση τους κατά 19%  κατά το οκτάμηνο 
Ιανουαρίου-Αυγούστου 2006 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2005. 

 Β) Σε ότι αφορά το σύνολο των εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου αποκλειστικά (HTS 
Number: 150910)  Οι εισαγωγές του παρθένου ελαιολάδου, στις οποίες, υπενθυμίζουμε, 
περιλαμβάνονται και αυτές του extra παρθένου ελαιολάδου, καλύπτουν το 66,2%  των 
συνολικών εισαγωγών ελαιολάδου για το έτος 2005 και το 66,3%  των συνολικών εισαγωγών 
του οκταμήνου Ιαν.-Αυγ. 2006, παρουσιάζοντας μία συνολική αύξηση 19,8%  σε σχέση με το 
αντίστοιχο οκτάμηνο του 2005. Η εικόνα των χωρών που αφορά στην κατάταξη και στα 
ποσοστά επί του συνόλου παραμένει όμοια και για τις εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου, με 
την Ιταλία να κατέχει την πρώτη θέση με σύνολο εξαγωγών 350 εκ. δολ. ΗΠΑ για το 2005. 
Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών της (+15,6% ) στην κατηγορία αυτή για το 
οκτάμηνο Ιαν.-Αυγ. 2006 είναι βραδύτερος από αυτόν του συνόλου, με αποτέλεσμα να 
απωλέσει ποσοστό του μεριδίου της επί του συνόλου των εισαγωγών. Το ίδιο μπορεί να 
ειπωθεί με μεγαλύτερη έμφαση και για την Ισπανία. Η Ελλάδα κατέχει την πέμπτη θέση με 
συνολικές εξαγωγές 13 εκ. δολ. ΗΠΑ. Κατά το οκτάμηνο Ιαν.-Αυγ. 2006, σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του 2005, οι εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου αυξήθηκαν 49,8%  συνεχίζοντας 
σταθερή αυξητική πορεία και για το 2006 και μάλιστα με ταχύτερο ρυθμό από τις συνολικές 
εισαγωγές της κατηγορίας αυτής με αποτέλεσμα να αυξηθεί το μερίδιο του ελληνικού 
παρθένου ελαιόλαδου στις ΗΠΑ. Το παρθένο ελαιόλαδο αντιστοιχεί στο 83,7%  των 
συνολικών ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου. Επισημαίνουμε επίσης σημαντική μείωση 
41,9% , κατά το οκτάμηνο Ιαν.-Αυγ. 2006 σε σχέση με το 2005, των τουρκικών εισαγωγών 
παρθένου ελαιολάδου, αλλά και εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων της 
Τυνησίας, του Μαρόκου, της Αργεντινής και της Αυστραλίας. 
Προς συμπλήρωση της εικόνας και με βάση τα στοιχεία και την ταξινόμηση του Οργανισμού 
Ελαιολάδου Βορείου Αμερικής (ΝΑΟΟΑ), παραθέτουμε πίνακα εισαγωγών, ο οποίος δείχνει 
την ποσοστιαία κατανομή σε μετρικούς τόνους του extra παρθένου ελαιολάδου και του 
ελαιολάδου στο σύνολο της κατηγορίας του εισαγόμενου ελαιολάδου (HTS Number: 1509), 
όπου διαφαίνεται σαφώς η αυξητική τάση διαχρονικά στις εισαγωγές του extra παρθένου 
ελαιολάδου στις ΗΠΑ. Οι ποσότητες του πυρηνέλαιου δεν αναφέρονται, διότι είναι 
ελάχιστες. 
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Έτος Ελαιόλαδο (% ) Extra παρθένο ελαιόλαδο (% )
1991 67 28 
1992 66 31 
1993 65 30 
1994 64 34 
1995 61 38 
1996 57 41 
1997 55 42 
1998 53 43 
1999 49 44 
2000 50 45 
2001 46 51 
2002 46 51 
2003 41 55 
2004 41 55 
2005 41 56 

     Πηγή: US Department of Commerce 
 
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
α) Δασμός 
Κατά την εισαγωγή του ελαιολάδου από χώρες πλην αυτών που απολαμβάνουν ειδικό 
προτιμησιακό καθεστώς επιβάλλεται από τις τελωνειακές αρχές δασμός, ο οποίος 
υπολογίζεται επί του μικτού βάρους (βάρος ελαιολάδου + βάρος συσκευασίας) ως εξής:  
0,05 δολ. ΗΠΑ ανά κιλό για συσκευασίες έως 18 κιλά. 
0,034 δολ. ΗΠΑ ανά κιλό για συσκευασίες 18 κιλών και άνω.  
β) Διάρθρωση της αγοράς και κανάλια διανομής 
Με βάση στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και του IOOC, σημεία πώλησης του 
ελαιολάδου γενικότερα είναι τα εξής: 
Λιανικό εμπόριο, στο οποίο διακινείται το 56%  των συνολικών πωλήσεων στις ΗΠΑ και 
στο οποίο περιλαμβάνονται τα σούπερ μάρκετ, τα gourmet shops, τα καταστήματα υγιεινής 
διατροφής, τα salad bars και τα ethnic shops. Μέσα από το κανάλι αυτό διατίθεται το 
μεγαλύτερο ποσοστό παρθένου και extra παρθένου ελαιόλαδου. Συνήθως μεταξύ αυτών των 
επιχειρήσεων και του εισαγωγέα παρεμβάλλεται κάποιος χονδρέμπορος ή/και διανομέας ή 
στην περίπτωση των σούπερ μάρκετ κάποιος μεσίτης (broker). Ειδικότερα τα gourmet shops 
απευθύνονται σε άτομα υψηλής εισοδηματικής στάθμης και το προϊόν πρέπει να διακρίνεται 
για την ποιότητα και την συσκευασία του. Οι πωλήσεις ελαιολάδου στα καταστήματα αυτά 
είναι περιορισμένες σε όγκο, λόγω της υψηλής τιμής, αλλά παρουσιάζουν εξαιρετικές 
προοπτικές, καθώς ταυτίζονται με την υγιεινή διατροφή. Στην κατηγορία του λιανικού 
εμπορίου περιλαμβάνονται και τα καταστήματα Cash and Carry, οι ενώσεις καταναλωτών 
(consumer associations) και τα καταστήματα εκπτώσεων (discount stores), τα οποία 
τροφοδοτούνται συνήθως από τον εισαγωγέα χωρίς την παρέμβαση μεσαζόντων.  
Χώροι μαζικής διατροφής, στους οποίους διακινείται το 39%  των συνολικών πωλήσεων 
στις ΗΠΑ και στους οποίους περιλαμβάνονται εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και 
σχολεία. Η επιλογή του προϊόντος γίνεται συναρτήσει της τιμής του και η προβολή του 
έρχεται σε δεύτερη φάση. Μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και του εισαγωγέα 
παρεμβάλλεται συνήθως κάποιος ειδικευμένος προμηθευτής. Για τα εστιατόρια ειδικότερα 
υπάρχει περίπτωση να παρεμβάλλεται αντί του προμηθευτή κάποιος χονδρέμπορος ή μεσίτης 
(broker). 
Τομέας επεξεργασίας τροφίμων (com m ercial ingredient sector), στον οποίο διακινείται το 
υπόλοιπο 5%  και περιλαμβάνει τις μετασυσκευαστικές βιομηχανίες (repackaging industries) 
και τις βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων (food processing industries). Είτε 
τροφοδοτούνται απευθείας από τον εισαγωγέα είτε μεσολαβεί κάποιος μεσίτης (broker). 
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Θα πρέπει βεβαίως να λάβει κανείς υπόψη πως τα όρια διάκρισης μεταξύ των διαφόρων 
καναλιών διανομής είναι συνήθως αρκετά ασαφή και πως πολλές φορές το ίδιο άτομο 
ενσωματώνει περισσότερες ιδιότητες. 
 
4) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
Η συντριπτική πλειοψηφία του εισαγομένου ελαιολάδου εισάγεται σε συσκευασίες κάτω των 
18 κιλών. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται στον παρατιθέμενο πίνακα, με βάση στοιχεία του 
ΝΑΟΟΑ, τα τελευταία χρόνια το ποσοστό του εισαγομένου ελαιολάδου σε συσκευασίες άνω 
των 18 κιλών έχει αυξηθεί σημαντικά. 

 
Έτος Συσκευασίες κάτω των 18kg (% ) Συσκευασίες άνω των 18kg (% ) 
1994 88 12 
1995 82 18 
1996 84 16 
1997 82 18 
1998 82 18 
1999 79 21 
2000 85 15 
2001 83 17 
2002 82 18 
2003 81 19 
2004 78 22 
2005 78 22 

             Πηγή: US Department of Commerce 
 

Μία πιθανή ερμηνεία της αύξησης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις συσκευασίες 
άνω των 18 κιλών, είναι ενδεχομένως η αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για 
εστιατόρια, κατ’ οίκον παράδοση γευμάτων, κλπ. Σε ότι αφορά τις ελληνικές εξαγωγές στις 
ΗΠΑ, οι συσκευασίες κάτω των 18 κιλών αντιπροσωπεύουν το 90,3%  του συνόλου των 
εξαγωγών μας, εκ των οποίων το 82,7%  (ή 74,6%  επί του συνόλου) περιέχει παρθένο 
ελαιόλαδο. Στις συσκευασίες άνω των 18 κιλών εξάγουμε σχεδόν αποκλειστικά παρθένο 
ελαιόλαδο (93,7%  ή 9,1%  επί του συνόλου). Όσον αφορά στις συσκευασίες του ελαιολάδου 
(εισαγομένου και μη) που διατίθεται στην αγορά, παρατηρείται καταρχήν συντριπτική 
επικράτηση της γυάλινης συσκευασίας έναντι της τενεκεδένιας. Σύμφωνα με στοιχεία του 
NAOOA, που αφορούν στην περίοδο Μαΐου 2005-Μαΐου 2006, το 91%  κατ’ αξία και το 
84%  κατ’ όγκο του συνολικού ελαιολάδου διετέθη σε γυάλινη συσκευασία (βλ. Εικ. 1), 
στοιχείο που απεικονίζει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία που ενσωματώνει η γυάλινη 
συσκευασία στο τελικό προϊόν. Διαχρονικά, επίσης, παρατηρούμε πως από το 1996 μέχρι το 
Μάιο του 2006 ελαττώνεται σαφώς η χρήση της τενεκεδένιας συσκευασίας (βλ. Εικ. 2  και 
3). Σε ότι αφορά στο μέγεθος της συσκευασίας (βλ. Εικ. 4) διαπιστώνεται ότι στην περίοδο 
Μαΐου 2005-Μαΐου 2006 το 39%  κατ’ αξία και 35%  κατ’ όγκο της προτίμησης των 
καταναλωτών στρέφεται προς τη συσκευασία των 0,5 λίτρου (17oz.). Ακολουθεί η 
συσκευασία του 1 λίτρου (34oz.) με ποσοστό προτίμησης 19%  κατ ’αξία και κατ’ όγκο και 
των 0,75 λίτρων (25,5oz.) με ποσοστό 12%  κατ’αξία και 11%  κατ’όγκο. Αξιοσημείωτη είναι 
η διαφορά μεταξύ των μεριδίων κατ’αξίας και κατ’όγκου που αποσπά η συσκευασία των 
3 λίτρων στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού (15%  και 8%  αντίστοιχα). Διαχρονικά 
διαπιστώνεται στην περίοδο Μαΐου 2003-Μαΐου 2006 αυξανόμενη προτίμηση για τις 
συσκευασίες των 0,5 και 1 λίτρων. Σταθερή παραμένει η προτίμηση για τη συσκευασία των 
0,75 λίτρων, ενώ αντιθέτως περιορίζεται σημαντικά η προτίμηση στις μεγαλύτερες 
συσκευασίες των 3 λίτρων (βλ. Εικ. 5 και 6) 

 
5. ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 
Σχεδόν όλοι οι κανονισμοί οι σχετικοί με την σήμανση των ετικετών επιβάλλονται από την 
Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Μία εξαίρεση είναι οι προϋποθέσεις σήμανσης 
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της χώρας προέλευσης, που επιβάλλονται από τη Διεύθυνση Τελωνείων ΗΠΑ. Εν τούτοις, 
είναι δυνατόν και αυτοί οι κανονισμοί να επιβληθούν από την FDA. Οι εταιρείες ελαιολάδου 
πρέπει να ακολουθήσουν κανονισμούς σχετικά με: την επισήμανση για την θρεπτική αξία, 
την αναγραφή του καθαρού βάρους, την αναγραφή στο μετρικό σύστημα, τις προϋποθέσεις 
σήμανσης της χώρας προέλευσης, την επισήμανση σε δύο γλώσσες, την περιγραφή του 
προϊόντος, καθώς επίσης, έχουν υποχρέωση αναγραφής ποσοτήτων λιπαρών οξέων (trans 
fatty acids), δηλώσεων υγιεινής (health claims), χώρας προέλευσης, επισήμανσης σε δύο 
γλώσσες και επισήμανσης βιολογικών προϊόντων. 
 
6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τη δεδομένη αρίστη ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου και την διεθνή 
αναγνώρισή του ως το καλύτερο, σε συστατικά και γεύση, ελαιόλαδο της Μεσογείου, 
θεωρούμε ότι η στρατηγική προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου πρέπει να εστιασθεί στην 
αποτελεσματική προβολή και διαφήμισή του. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω, μεταξύ 
άλλων, της διοργάνωσης εκδηλώσεων γευσιγνωσίας για την κατοχύρωση της εξαιρετικής 
φήμης που απολαμβάνει το ελληνικό ελαιόλαδο, της συμμετοχής μας σε ειδικές διεθνείς 
εκθέσεις, ττης διοργάνωσης εκδηλώσεων προβολής σε σούπερ μάρκετ, καταχωρήσεων σε 
ειδικευμένα έντυπα, στοχευμένων παρουσιάσεων στα ραδιο-τηλεοπτικά μέσα. Η στρατηγική 
αυτή συνεπάγεται μία σημαντική οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα φέρει αποτελέσματα 
μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος. Σε μία τέτοια προσπάθεια, η 
συνεργασία περισσοτέρων εξαγωγικών επιχειρήσεων ελαιολάδου θα μπορούσε να βοηθήσει 
στον επιμερισμό του κόστους και του επιχειρηματικού κινδύνου. Απαραίτητη προϋπόθεση 
επιτυχίας της στρατηγικής αυτής αποτελεί η άνετη και αδιάλειπτη δυνατότητα πρόσβασης 
του αμερικανού καταναλωτή στα ελληνικά προϊόντα ελαιολάδου, ιδίως στα προβαλλόμενα 
προϊόντα, εντός των σημείων διανομής τους. Για να συμβεί αυτό, βεβαίως, πρέπει να υπάρχει 
η εξασφάλιση πρόσβασης της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης στην αμερικανική αγορά 
και η δυνατότητα δημιουργίας των απαραίτητων διασυνδέσεων και κυρίως της διατήρησής 
τους σε όλα τα επίπεδα διανομής: του εισαγωγέα, του μεσίτη (broker) και του διανομέα. 
Ωστόσο, θα πρέπει οι Έλληνες εξαγωγείς να επαναφέρουν και να διατηρήσουν την 
αξιοπιστία τους στην αγορά των ΗΠΑ. Αυτό επιτυγχάνεται, π.χ., όταν πριν από την 
οριστικοποίηση μιας συνεργασίας έχει ξεκαθαριστεί κατά τρόπο αναμφισβήτητο από πλευράς 
εξαγωγέα η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στους ποσοτικούς και άλλους όρους της 
συμφωνίας με τον αμερικανό εισαγωγέα. Η ελληνική επιχείρηση, μετά από έρευνα και 
μελέτη, θα πρέπει να επιλέξει το κομμάτι της αγοράς, προς το οποίο θα στραφεί, με βάση τον 
γεωγραφικό προσανατολισμό, το κανάλι και το σημείο διανομής (λιανική πώληση ή τομέας 
τροφοδοσίας), εάν θα εισέλθει στην αγορά με ένα ή περισσότερα brand names, με μία ή 
περισσότερες ποιότητες ελαιολάδου. Επίσης, τη μεγάλη επίδραση που έχουν στην προώθηση 
προϊόντων οι οργανωμένες προσκλήσεις αγοραστών σε συγκεκριμένες ελαιοπαραγωγικές 
περιοχές, που ακολουθούν χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. 



 165

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ν. Δελχί 
EP-2 Chanakyapuri – Dr. Radhakrishnan 

110021 New Delhi  -  India 
Tel. +91 11 26880700-1  -  26880702-3 

Fax  +91 11 26880436 
e-mail   tradeoffice@ greeceinindia.com 

 
 
 
 
 



 166

 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ 
 
 
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το ελαιόλαδο υπάρχει στην Ινδική αγορά εδώ και χρόνια, αλλά αγοράζεται από ένα μικρό 
κομμάτι καταναλωτών. Καθώς η Ινδία δεν έχει εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου, η ζήτηση 
καλύπτεται αποκλειστικά με εισαγωγές. Παλαιότερα η εισαγωγή του προϊόντος στη χώρα 
γινόταν λαθραία, αλλά, μετά το 1997 που η Ινδική Κυβέρνηση νομιμοποίησε την εισαγωγή 
του, το προϊόν εισάγεται και διακινείται πλέον νόμιμα. 
 
2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τη συνολική κατανάλωση ελαιολάδου στην Ινδία. 
Εντούτοις, καθώς δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή, μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος 
την αγοράς με βάση τα επίσημα στοιχεία για την εισαγώμενη ποσότητα ελαιολάδου, που 
δίνονται από το DGCIS (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics).  
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, η εισαγωγή ελαιολάδου στην Ινδία κορυφώθηκε το έτος 
2001-02 φθάνοντας τους 385 Μετρικούς Τόνους –ΜΤ- (αξία σε δολ. ΗΠΑ:1,2 εκ.). Το έτος 
2002-03 μειώθηκε σε 320 ΜΤ (αξία σε δολ. ΗΠΑ: 1,16 εκ.). Πρόκειται κυρίως για 
κατηγορίες μη παρθένου ελαιολάδου, αν και το ποσοστό του παρθένου αυξήθηκε σημαντικά 
το έτος 2002-03. Σύμφωνα με κάποιους από τους σημαντικότερους εισαγωγείς στο Δελχί, η 
τρέχουσα ζήτηση ελαιολάδου είναι περίπου 50 ΜΤ το μήνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
και μειώνεται κατά 40%  στη διάρκεια του καλοκαιριού (30-35 ΜΤ το μήνα). Σύμφωνα με τα 
παραπάνω, η συνολική αγορά ελαιολάδου στην Ινδία είναι της τάξεως των 500 ΜΤ 
περίπου το χρόνο.  
 
Η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις εκτιμήσεις των εισαγωγέων για το μέγεθος της αγοράς 
ελαιολάδου και στα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνει, ότι είναι πιθανό το εισαγώμενο 
ελαιόλαδο να προσμετράται σε άλλες κατηγορίες λαδιού ή να θεωρείται ως προοριζόμενο για 
ειδικές χρήσεις, που δεν καταγράφονται στους κωδικούς  15091000 (παρθένο ελαιόλαδο) και 
15099000 (λοιπά είδη ελαιολάδου). Η μεγαλύτερη κατανάλωση ελαιολάδου γίνεται στη  
M umbai (30% ) με δεύτερο το Δελχί (20% ), ενώ, παρότι βραδύτερη, ανοδική πορεία έχει και 
η ζήτηση σε άλλες μεγάλεις πόλεις (Chennai, Bangalore, Hyderabad, Kolkata).   
 
3. ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Καλλυντικά προϊόντα 
 
Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται κατά παράδοση στην Ινδία για μασσάζ σώματος, κυρίως σε 
μωρά και παιδιά. Επίσης, ως συστατικό σε προϊόντα ομορφιάς για το δέρμα και τα μαλλιά 
(σαμπουάν, λάδι μαλλιών, σαπούνια κλπ) και σε διάφορα άλλα προϊόντα ομορφιάς είτε για 
οικιακή χρήση, είτε για χρήση σε ινστιτούτα ομορφιάς. Η εταιρία “Dabur”, που αποτελεί μία 
από τις σημαντικότερες ινδικές εταιρίες παραγωγής προϊόντων προσωπικής περιποίησης, 
λάνσαρε πρόσφατα στην αγορά λάδι περιποίησης μαλλιών που βασίζεται στο ελαιόλαδο. 
Επιπλέον, είναι διαδεδομένη η χρήση ελαιολάδου και για θεραπευτικούς σκοπούς. 
 
Ως φαγώσιμο/ για μαγείρεμα 
 
Εδώ και λίγα χρόνια, από τότε δηλαδή που επιτράπηκε η ελεύθερη εισαγωγή βρώσιμου 
λαδιού και καταργήθηκαν οι ποσοτικοί περιορισμοί, παρουσιάστηκαν αλλαγές στην Ινδική 
αγορά βρώσιμου λαδιού ως μέσου μαγειρικής και διατροφής. Το ελαιόλαδο άρχισε να 
χρησιμοποιείται τόσο από τα Ινδικά νοικοκυριά όσο και από ξενοδοχεία και εστιατόρια. 
Υπάρχει αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χρήση του ως διατροφικού μέσου και αυξάνεται 
συνεχώς και η δημοτικότητά του ως αρτύματος στις σαλάτες και ως συστατικού σε ορισμένα 
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είδη ξένης κουζίνας (κυρίως Ιταλικής). Εντούτοις, δεν υπάρχει διάκριση στο προϊόν ανάλογα 
με τις διάφορες χρήσεις του – με άλλα λόγια, το ίδιο προϊόν που αγοράζεται και 
χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές ως βρώσιμο, χρησιμοποιείται και για μασσάζ ή 
καλλωπισμό. Και, παρά τον περιορισμό των εξόδων συσκευασίας, ακόμα και οι μεγάλοι 
καταναλωτές (ξενοδοχεία κλπ) δε ζητούν ειδικές μεγάλες συσκευασίες, καθώς προτιμούν τις 
μικρότερες, οι οποίες μπορούν να καταναλωθούν γρήγορα. Ακόμα και οι έμποροι λιανικής 
δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στα διάφορα είδη λαδιού (έξτρα παρθένο, παρθένο, ανάμικτο 
κλπ), τοποθετώντας συχνά στα καταστήματά τους μόνο ένα είδος μιας εταιρίας. Εντούτοις, οι 
τιμές από μόνες τους αποτελούν δείκτη αναγνώρισης της ποιότητας εκ μέρους του 
καταναλωτή και προσδιορίζουν τη χρήση του. Έξτρα παρθένο (άρτυμα στις σαλάτες). Απλό 
(μαγείρεμα). Pomace (για τηγάνισμα) 
 
Η ενημέρωση του Ινδικού κοινού σχετικά με το ελαιόλαδο περιοριζόταν στο παρελθόν μόνο 
στη χρήση του ως υλικού για μασάζ σώματος. ‘Αλλου είδους χρήσεις, όπως για μαγείρεμα, 
προϊόντα ομορφιάς και φάρμακα δεν ήταν γνωστές, κάτι που οφείλεται σε διάφορους λόγους 
μεταξύ των οποίων οι διατροφικές συνήθειες, η μη εγχώρια παραγωγή, η υψηλή του τιμή και 
η αντίληψη ότι επρόκειτο για κάποιο εκλεκτό εξωτικό λάδι. 
 
Παρόλα αυτά, το παραπάνω γεγονός έχει αλλάξει σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια ως 
αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των εισαγωγών, της μείωσης των εισαγωγικών δασμών, της 
μεγαλύτερης εξοικείωσης με ξένες κουζίνες, των ταξιδιών στην αλλοδαπή κλπ. Εντούτοις, 
ακόμα η χρήση του περιορίζεται σε ένα μικρό καταναλωτικό κομμάτι, που ανήκει στην 
ανώτερη κοινωνική τάξη. Το άνοιγμα ξένων εστιατορίων (Ιταλικών, Ταϋλανδικών, 
Κινέζικων, Ευρωπαϊκών κλπ), και αλυσίδων εστιατορίων, έχει επίσης συμβάλει στην αύξηση 
της ενημέρωσης σχετικά με το ελαιόλαδο. Οι Ινδοί έχουν αναπτύξει συνείδηση αναφορικά με 
θέματα υγείας και μπορούν και προθυμοποιούνται να ξοδέψουν παραπάνω χρήματα, 
προκειμένου να παραμείνουν υγιείς. 
 
4. ΔΙΑΘΕΣΗ 
 
Το ελαιόλαδο είχε πάντα την εικόνα ενός εκλεκτού προϊόντος, καθώς διατίθετο μόνο σε 
επιλεγμένα καταστήματα, που προσφέρουν δυτικά προϊόντα, όπως το “M odern Bazaar” στην 
περιοχή Vasant Vihar στο Δελχί ή το “Fort” στο Μουμπάϊ. Από την άρση όμως των 
ποσοτικών περιορισμών τον Απρίλιο του 2001 και μετά, πολλά εισαγώμενα προϊόντα, όπως 
σοκολάτες, τυρί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, μπισκότα κλπ είναι διαθέσιμα σχεδόν σε όλες τις 
αγορές των μεγάλων, τουλάχιστον, πόλεων. Τώρα πια μπορεί κάποιος να βρει διάφορες 
μάρκες εισαγώμενου ελαιολάδου ακόμα και σε γειτονικά μπακάλικα. Το πιο γνωστό στην 
Ινδία είναι το Ιταλικό και Ισπανικό ελαιόλαδο. Το “Figaro” (Ισπανία) διατίθεται ευρέως σε 
καταστήματα λιανικής και προϊόντων ομορφιάς, όπως επίσης και το “Bertolli” και “Sasso”. 
Το “Jordan Treasure” (Ιορδανία) είναι επίσης μια μάρκα, που εισήχθη στην Ινδική αγορά 
πριν από λίγους μήνες. Η τιμή του ελαιολάδου κυμαίνεται ανάμεσα σε 270 και 540 Ρουπίες 
(1 ευρώ=58 ινδικές ρουπίες 22/4/04) το λίτρο  και η διαφορά αυτή στην τιμή έχει να κάνει με 
την ποιότητά του. Διαφορετικές μάρκες συνδέονται με διαφορετικά επίπεδα ποιότητας – τα 
“Bertolli” και “Figaro” αποτελούν τις εξέχουσες μάρκες, ενώ τα “Jordans Treasure” και 
“Leonardo” είναι οι φθηνότερες μάρκες και γι αυτό η χρήση τους διαφέρει. 
 
5. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 
Ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η Ινδία έχει κατατάξει τα περισσότερα 
προϊόντα στην Ανοιχτή Γενική Άδεια (ΑΓΑ) για εισαγωγή συμπεριλαμβανομένων των 
αγροτικών προϊόντων και των επεξεργασμένων προϊόντων διατροφής. Η πλειοψηφία των 
ψαρικών, λαχανικών, φρούτων και χυμών, μπαχαρικών, βρώσιμου λαδιού, γλυκών κλπ έχουν 
υπαχθεί στην ΑΓΑ. Από τον Απρίλιο του 2001 δεν υπάρχουν ποσοτικοί περιορισμοί στην 
εισαγωγή κανενός προϊόντος διατροφής. Εντούτοις, οι εισαγωγές υπάγονται σε κανονισμούς 
για δασμούς και σε προνομιακές συμφωνίες δασμών, καθώς και σε κανονισμούς 
υγειονομικούς και αφορώντες τις τεχνικές προδιαγραφές 
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Συνολικοί εισαγωγικοί δασμοί, που επιβάλλονται στο ελαιόλαδο: 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΙΣ. 

ΔΑΣΜΟΣ(% ) 
1509 Χύμα ελαιόλαδο 45 %  
1509 Συσκευασμένο ελαιόλαδο 56.6%  
 
Οι εισαγωγές έξτρα παρθένου ελαιολάδου ανέρχονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, κάτι που 
δείχνει αυξανόμενη ενημέρωση του κοινού και, ως εκ τούτου, αυξανόμενη ζήτηση. Από την 
άλλη μεριά, οι εισαγωγές μη-έξτρα παρθένου ελαιολάδου κορυφώθηκαν το 2001-02 και στη 
συνέχεια μειώθηκαν, προφανώς επειδή αντικαταστάθηκε η χρήση του με αυτή του έξτρα 
παρθένου, τουλάχιστον ως έναν βαθμό.  
 
Εισαγωγές έξτρα παρθένου ελαιολάδου(Κωδικός προϊόντος - 15091000) 
 
ΧΩΡΑ 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 

(6 μήνες) 
 Ποσότη

τα  
(M T) 

Αξία  
σε εκ. 
US$ 

Ποσότ
ητα  
(M T) 

Αξία  
σε εκ. 
US$ 

Ποσότη
τα  
(M T) 

Αξία 
σε εκ. 
US$ 

Ποσότ
ητα 
(M T) 

Αξία 
σε εκ. 
US$ 

Σύνολο 30.53 0.06 65.92 0.2 144.05 0.32 24.73 0.05 
Ιταλία 2.08 0.01 35.13 0.11 64.82 0.11 5.24 0.01 
Ισπανία 23.85 0.03 16.8 0.05 68.18 0.18 14.41 0.03 
 
Εισαγωγές λοιπών τύπων ελαιολάδου (εκτός παρθένου) (Κωδικός προϊόντος – 15099000) 
 
Χώρα 2000-01  2001-02 2002-03 2003-04 

(6 μήνες) 
 Ποσότη

τα 
(M T) 

Αξία σε 
εκ. 
US$ 

Ποσότη
τα 
 
(M T) 

Αξία σε 
εκ. 
US$ 

 
Ποσότη
τα 
 
(M T) 

Αξία σε 
εκ. 
US$ 

Ποσότη
τα 
  
(M T) 

Αξία σε 
εκ. 
US$ 

Σύνολο 492.3 1.72 799.6 2.48 683.99 2.27 158.87 0.54 
Ιταλία 273.98 0.89 374.4 1.20 365.14 1.09 78.81 0.24 
Ισπανία 175.45 0.74 369.52 1.14 250.23 0.98 62.83 0.23 
Πηγή:  DGCIS 
Αξία συναλλάγματος: 2000-2001: 1US$ = Rs. 45.6844  
               2001-2002 : 1US$ = Rs. 47.6919 
              2002-2003: 1US$ = Rs. 48.3953  

             2003-2004(Απρ-Ιουν.): 1US$ = Rs. 47.0557 
 
 
 
 
6. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
 
Οι εισαγωγείς είναι αυτοί, που παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στο θέμα της διακίνησης 
ελαιολάδου στην Ινδία. Μερικοί εισαγωγείς έχουν δικά τους Γραφεία στις σημαντικότερες 
πόλεις της Ινδίας, ενώ άλλοι συνεργάζονται με διανομείς και εμπόρους χονδρικής, 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε καταστήματα λιανικής. Τις περισσότερες φορές 
εισάγεται χύμα ελαιόλαδο, το οποίο στη συνέχεια συσκευάζεται από τους εισαγωγείς σε 
μπουκάλια χωρητικότητας από 100ml έως 5 λίτρων. Οι μικρότεροι, όμως, εισαγωγείς 
εισάγουν το προϊόν συσκευασμένο – καθώς το κόστος εμφιάλωσης είναι υψηλό – και 
επιμελούνται μόνο των επιβαλλόμενων αλλαγών στην ετικέττα (βλ. Παράρτημα). Οι 
περισσότεροι εισαγωγείς εισάγουν μία μόνο μάρκα ο καθένας. Παρόλα αυτά, δεν τίθεται 
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όρος αποκλειστικότητας στις συμφωνίες τους με τους εξαγωγείς κι έτσι μπορούν να 
αναλάβουν την διακίνηση και ελαιολάδου άλλων εταιριών, κυρίως εάν οι τιμές είναι 
συμφέρουσες και η ποιότητα του προϊόντος είναι συγκρίσιμη. Η μόνη Ινδική εταιρία, που 
εμπορεύεται ελαιόλαδο με το δικό της όνομα είναι η “Dalmia Continental Pvt. Ltd.”, ενώ οι 
υπόλοιπες χρησιμοποιούν το όνομα της ξένης εταιρίας. 
 
Οι κυριότεροι εισαγωγείς και διανομείς ελαιολάδου (όλων των ειδών) είναι οι παρακάτω: 
 
Figaro 

 
M /s Consumer M arketing (I) Pvt Ltd  
503,M arine Chambers  
11,New M arine Lines, M umbai-20 
Tel 91-22-2209453 
Fax: 91-22-2207637 
 

Bertolli    M /s R.R Oomerbhoy Pvt Ltd  
5, Soona M ahal 
2nd Floor, 143 M arine Drive  
Veer Nariman Road, M umbai-20 
 

Sasso M /s Rai & Sons Pvt. Ltd  
2nd Floor, 9 A, Connaught Place  
NEW  Delhi –110001 
E-mail:cpdsales@ rai-group.com 
Tele: 23327615,23311681 
M ob:9810023943 (M r. Rajendra Prasad) 
 

Fragata M /s M anisha International Pvt. Ltd  
J-2/16, Khirki Extension,M alviya Nagar 
New Delhi 110017 
Tele: 29546577,29543753 
M ob: 9810313277 (M r. Rahul Agrawal) 
 

Crismona M /s Brij Utkal Pvt. Ltd. 
New Friends Colony  
New Delhi  
 

Jordans Treasure M /s Al M ashriq Exports Pvt. Ltd.  
A-1, Okhla Industrial Estate Phase I  
New Delhi  
Ph: 26372786 (M r. N A Arfi) 
 

Leonardo Dalmia Continental Pvt. Ltd. 
 

7. ΤΙΜΕΣ 
 
Οι τρέχουσες τιμές λιανικής για ορισμένες μάρκες ελαιολάδου στην Ινδία έχουν ως εξής: 
 

Ανώτατη τιμή λιανικής σε ρουπίες Μάρκα  
100ml 200ml 500ml 1 litre 5 litre 

Bertolli 70 125  425 
525 

1850 

Figaro 55 105 210   
Sasso 60 100 240 376  
Fragata **    450  
Jordans 
Treasure 

   280  
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Olicoop **    350  
Leonardo**   160 270  
Olitalia **  130 (250ml) 250 395  
Crismona  125 (250ml) 240 425 1500 
      
Σημ: ** Οι συγκεκριμένες τιμές προέρχονται από δευτερεύουσες πηγές πληροφόρησης, 
καθώς τα προϊόντα αυτά δεν είναι ευρέως διαθέσιμα στο Δελχί, και δεν περιλαμβάνουν 
εκπτώσεις λιανικής, που ενίοτε φθάνουν έως 10%  
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές του έτους 2003-04, η μέση τιμή 
εισαγωγής τους είναι 160 ρουπίες  για το παρθέ το λίτρο. Η συνολική επιβάρυνση της 
αρχικής τιμής κατά περίπου 125%  αναλύεται ως ακολούθως: 

• Εισαγωγικός δασμός – 46 έως 51%  (ανάλογα με το είδος) 
• Έξοδα τελωνείου και εμφιάλωσης – 15 έως 20%  
• Κέρδος εισαγωγέα – 10 έως 15%  
• Κέρδος διανομέα/χονδρεμπόρου – 10%  
• Κέρδος λιανεμπόρου – 25%  
• Τοπικοί φόροι – 10%  

 
Η υψηλή τελική τιμή του ελαιολάδου αποτελεί τον βασικό αποτρεπτικό παράγοντα  της 
χρήσης του , κυρίως για διατροφικές χρήσεις, καθώς τα περισσότερα βρώσιμα λάδια στη 
χώρα κοστίζουν περίπου 60 ρουπίες το λίτρο. Για το λόγο αυτό θα αποτελούσε στοιχείο-
κλειδί για μια νεοεισερχόμενη εταιρία στη στρατηγική της για την τοποθέτηση του προϊόντος 
της στην Ινδική αγορά, το να εξάγει ελαιόλαδο με χαμηλή αρχική τιμή. Το “Leonardo”, που 
είναι το μόνο ελαιόλαδο με την ονομασία της Ινδικής εισαγωγικής εταιρίας, έχει τη 
χαμηλότερη τιμή, παρόλο που προς το παρόν εισάγεται μόνο σε φιάλες μεγέθους λιανικής 
πώλησης. Η εισαγωγική εταιρία “Dalmia Continental” ελπίζει να μειώσει περαιτέρω τις τιμές 
μόλις η δική της μονάδα εμφιαλώσεως είναι έτοιμη να λειτουργήσει στο τέλος του έτους 
2004.  
 
8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 
 
Η διαφήμιση του προϊόντος είναι πολύ περιορισμένη. Περισσότερη έμφαση δίνεται στην 
προώθηση του λιανεμπορίου μέσω δελεαστικού κέρδους και άλλων κινήτρων για τους 
εμπόρους λιανικής. Οι περισσότεροι εισαγωγείς προτιμούν την επιτόπου διαφήμιση, όπως με 
πλακάτ, πόστερ, επίδειξη στις βιτρίνες των καταστημάτων κλπ. Μερικοί εισαγωγείς κάνουν 
επίσης διαφήμιση στα ΜΜΕ, αλλά σε πολύ περιορισμένο βαθμό (μια εταιρία καταχώρισε 
διαφήμιση στις εφημερίδες “Times of India” και “Sahara Samachar”, καθώς και σε κάποια 
εμπορικά έντυπα). 
 
Ας σημειωθεί, ότι οι Ινδοί εισαγωγείς περιμένουν από τους αλλοδαπούς προμηθευτές / 
εισαγωγείς να πληρώσουν οι ίδιοι τα έξοδα διαφήμισης και άλλων δραστηριοτήτων 
προώθησης του προϊόντος τους (κίνητρα). 
 
9. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
 
Όπως προειπώθηκε, η χρήση του ελαιολάδου περιορίζεται στην ανώτερη και ανώτατη 
εισοδηματική τάξη της Ινδικής κοινωνίας, η οποία διαμένει κυρίως στα μεγαλύτερα αστικά 
κέντρα της χώρας. Όμως, αυτή ακριβώς η τάξη καταναλωτών είναι και η ταχύτερα 
μεγενθυνόμενη τάξη της Ινδίας, καθώς τα διαθέσιμα εισοδήματά της συνεχίζουν να 
αυξάνονται. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο αναφορικά με την υπάρχουσα δυνατότητα 
αύξησης της κατανάλωσης του ελαιολάδου. 
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Η ακόλουθη περιγραφή καταναλωτικής συμπεριφοράς και προτιμήσεων βασίζεται στη 
μελέτη “A consumer Perspective on Packaged Food”, που έκανε η εταιρία “Ace Global” το 
2002. Η μελέτη περιλάμβανε μια δευτερογενή έρευνα στοιχείων και μια πρωτογενή έρευνα 
στο Δελχί, καλύπτοντας περίπου 250 SEC A&B νοικοκυριά (μέσο οικογενειακό εισόδημα 
28.500 ρουπίες το μήνα). Τα πορίσματα της έρευνας σχετίζονται με την αγορά ελαιολάδου, 
καθώς το καταναλωτικό κοινό, στο οποίο στοχεύει, είναι ουσιαστικά τα νοικοκυριά με υψηλό 
εισόδημα (λόγω της εξοικείωσής τους με συσκευασμένα προϊόντα διατροφής, ενημέρωσης 
σχετικά με ζητήματα υγείας και ασφάλειας και πρόσβασης σε εισαγόμενα συσκευασμένα 
προϊόντα διατροφής) και τα οποία (νοικοκυριά) κατοικούν στα αστικά κέντρα της χώρας 
(όπου διαμένει περισσότερο από 55%  της υψηλής εισοδηματικά κοινωνικής τάξης και, 
επομένως, έχουν τη μεγαλύτερη πυκνότητα οικονομικά εύρωστου πληθυσμού). 
 
10. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
 
Μέσο μέγεθος οικογένειας: 6 άτομα 
67%  των οικογενειών έχουν περισσότερα από 2 ενήλικα μέλη – χαρακτηριστικό των 
πατριαρχικών οικογενειών, που ακόμα υπάρχουν στην Ινδία 
58%  των νοικοκυριών περιλαμβάνουν εργαζόμενες γυναίκες (14%  των οποίων 
αυτοαπασχολούμενες). 
21%  του συνολικού εισοδήματος ξοδεύεται για την αγορά συσκευασμένων προϊόντων 
διατροφής (δηλ. 6010 ρουπίες, από τις οποίες οι 316 προορίζονται για την αγορά βρώσιμου 
λαδιού). 
Διατροφικές συνήθειες. 

–Αυστηρά χορτοφάγοι  
52%  παιδιά 47%  ενήλικες 

–Μη-χορτοφάγοι  
25%  παιδιά 30%  ενήλικες 

–Χορτοφάγοι, που επίσης 
τρώνε αυγά  24%  παιδιά 22%  ενήλικες 

 
Πηγές που εμπιστεύονται σχετικά με την υγεινή διατροφή: Αντίθετα με τη διαδεδομένη 
εντύπωση, η διαφήμιση και η επιτόπια προώθηση των προϊόντων (σημεία πώλησης) δεν 
ασκούν τη μεγαλύτερη επίδραση στην τελική απόφαση του καταναλωτή. 
 
Κατανάλωση συσκευασμένων προϊόντων διατροφής 
 

  %  Κατανάλωση   %  Κατανάλωση 
Ρύζι/αλεύρι κλπ 70%  Γλυκά 46%  
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Βρώσιμο λάδι 92%  Μαρμελάδες 67%  
Γάλα 69%  Ketchup 75%  
Κρέας/ψάρι 14%  Σοκολάτες 83%  
Σνακς 75%  Είδη αρτοποιϊας 57%  
Ζυμαρικά/σούπες 52%  Μεταλλικό νερό 63%  
Μπισκότα κλπ 97%  Χυμοί φρούτων 28%  
Αεριούχα ποτά 99%  Αλκοόλ 95%  

 
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή συσκευασμένου προϊόντος διατροφής 
 

 Γενικός βαθμός ταξινόμησης Βαθμός ταξινόμησης %  
Brand name/εταιρία 1 44%  
Συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας 

2 21%  

Τιμή 2 21%  
Ευκολία συντήρησης 4 6%  
Καταλληλότητα 5 8%  

 
Πού υπερτερούν τα εισαγόμενα και πού τα Ινδικά προϊόντα 
 

 Εισαγόμενα At par Ινδικά 
Ποιότητα 43%  29%  28%  
Τιμή 15%  22%  63%  
Αξία σε σχέση με 
την τιμή 

42%  10%  40%  

Status  48%  31%  20%  
Συσκευασία 46%  39%  15%  
Υγιεινή 32%  36%  32%  

 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη δοκιμή νέων εισαγόμενων προϊόντων 
 

  Γενικός βαθμός ταξινόμησης για όλα τα 
προϊόντα 

Brand name/εταιρία 1 
Χώρα προέλευσης 2 
Shelf life 3 
Πληροφορίες συστατικών στη συσκευασία 4 
Διαθεσιμότητα σε μικρές συσκευασίες 5 
Δυνατότητα δοκιμής δείγματος στο 
κατάστημα 

6 

 
Προοπτικές για την αγορά εισαγόμενων συσκευασμένων προϊόντων διατροφής 
 

Εκλεκτική/ελάχιστη αγορά-απίθανο να 
καταστούν προϊόντα μαζικής αγοράς 

Ρύζι,άλευρα,δημητριακά, βρώσιμο λάδι, 
γάλα, πουλερικά, κρέας, ψάρι, ψωμί 

Μεγαλός ανταγωνισμός με Ινδικά προϊόντα  Ζυμαρικά/noodles, γλυκά 
Μέγιστο μερίδιο αγοράς Μπισκότα, snackσ, είδη αρτοποιϊας , 

σοκολάτες, μεταλλικό νερό, φρούτα/χυμοί, 
αεριούχα ποτά, αλκοόλ 

 
11. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Η μεγέθυνση της αγοράς ελαιολάδου εξαρτάται κατά πολύ από την αύξηση της χρήσης του 
στις τροφές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ως μέσου μαγειρικής στα Ινδικά 
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νοικοκυριά.Σχεδόν 45%  της ζήτησης των Ινδών καταναλωτών για βρώσιμο λάδι καλύπτεται 
με εισαγωγές. Πολλά νέα είδη λαδιού έχουν λανσαριστεί στην Ινδική αγορά τα τελευταία 
χρόνια κι έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των Ινδικών νοικοκυριών. Μια σύγκριση της 
αγοράς βρώσιμου λαδιού ανάμεσα στη δεκαετία του ’70 και το 2001 δείχνει όχι μόνο αύξηση 
της κατανάλωσης από 2 εκ. ΜΤ σε 10.4 εκ. ΜΤ, αλλά, το πιο σημαντικό, μια σαφή στροφή 
από τα παραδοσιακά είδη λαδιού (φυστικέλαιο, γογγυλέλαιο και βαμβακέλαιο) προς το 
φοινικέλαιο, σογιέλαιο και ηλιέλαιο. Αυτή η ικανότητα προσαρμογής των Ινδών 
καταναλωτών σε νέα είδη βρώσιμου λαδιού αποτελεί θετικό στοιχείο για τους προμηθευτές 
ελαιολάδου. 
 
12.ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ 
 

1970's

Cotton
10%

O thers
4%

Peanut
58%

Rapeseed
28%

 
 
  
 

2001

Cotton
6%

Palm
38%

Soybean
21%

Sunflower
8%

Peanut
14%

Rapeseed
13%

 
 
13. ΤΙΜΗ 
 
Ο σημαντικότερος παράγοντας, που επηρέασε την αλλαγή του εν λόγω καταναλωτικού 
μοντέλου, ήταν η χαμηλή τιμή, με την οποία εισαγόταν το φοινικέλαιο από τη Μαλαισία και 
την Ινδονησία, καθώς και το σογιέλαιο από τη Βραζιλία και την Αργεντινή. Δεδομένου ότι, η 
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μέση τιμή λιανικής του βρώσιμου λαδιού είναι 60 ρουπίες το λίτρο, η υψηλή τιμή λιανικής 
του ελαιολάδου το κράτησε έξω από το καλάθι της Ινδής νοικοκυράς. Οι Ινδοί εισαγωγείς και 
έμποροι πιστεύουν, ότι η αγορά ελαιολάδου στην Ινδία μπορεί εύκολα να τριπλασιαστεί ή και 
τετραπλασιαστεί (1500 έως 2000 ΜΤ το χρόνο), εάν οι τιμές του ελαιολάδου μειωθούν σε 
ανταγωνιστικά επίπεδα ως προς το κοινό βρώσιμο λάδι. Η εισαγωγική εταιρία “Dalmia 
Continental” έχει ήδη ανακοινώσει ανάλογα πλάνα (Ιανουάριος 2004) και συγκεκριμένα 
σκοπεύει να εισάγει 500 ΜΤ ελαιόλαδο το 2005, το οποίο θα εμφιαλωθεί στη μονάδα, που η 
εταιρία κατασκευάζει και αναμένεται να λειτουργήσει τέλος του 2004. Η ίδια εταιρία έχει 
επίσης προγραμματίσει επενδύσεις ύψους περίπου 50 εκ. Ρουπιών για το τρέχον έτος και 1 
δις. Ρουπιών για τα επόμενα 5 έτη. Ενδεικτικό της κινιτηκότητας στην αγορά ελαιολάδου 
αλλα και της τιμής που ευελπιστούν να εξασφαλίσουν οι ινδοί εισαγωγείς είναι μια επιστολή 
προς το Τουρκικό Συμβούλιο Ελαιολάδου η οποία παρατίθεται: 
 
Box 1: Olive Oil Turkey Trade Board 
Home | Profile | Register | Active Topics | M embers | Search | FAQ 
Posted - 17/08/2003 :  21:59:07      

 
W e are a joint Qatar/Jordanian company trading mainly within the M iddle East Area.  
W e have been asked by one of our reliable customers in India to find and buy a cheap Olive 
Oil at a maximum of 0.7 US$ per Liter in Bulk, he is not concerned about quality nor 
freshness, he needs about 500 Ton to start with. 
 
Of course an acceptable confirmed irrevocable L/C will be opened to your bank and at 
acceptable terms.  I appreciate receiving your offer together with your quotation and full 
terms C&F any Indian Port. 
 
Assuring you of my esteem 
 
Eng.Tam W ass 
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, κάποιος νεοεισερχόμενος στην Ινδική αγορά εξαγωγέας 
ελαιολάδου θα έχει σχεδόν σίγουρα επιτυχία στο να κατακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο 
αγοράς, εάν προσφέρει σημαντικά χαμηλότερες τιμές από τις υπάρχουσες. 
 
14. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
 
Ενώ, βραχυπρόθεσμα, η μείωση της τιμής του ελαιολάδου θα έχει αναμφίβολα ως 
αποτέλεσμα να αυξηθεί η αγορά του, ωστόσο, για να διατηρήσει κάποιος το μερίδιο αυτό της 
αγοράς, θα χρειαστεί να ενημερωθεί το καταναλωτικό κοινό γύρω από την ωφελιμότητα του 
ελαιολάδου και τις διάφορες μορφές τελικής του χρήσης. Καθώς οι Ινδοί πολίτες 
ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την υγεία τους και έχουν υψηλότερα διαθέσιμα 
εισοδήματα, αυτή είναι η σωστή στιγμή για την αύξηση της ενημέρωσης τους σχετικά με τα 
οφέλη της κατανάλωσης ελαιολάδου για διάφορες χρήσεις, όπως: 
 
• Υγιεινό μέσο μαγειρικής 
• Έχει μονοακόρεστα λιπαρά (που θεωρούνται καλύτερα για την υγεία από τα 
πολυακόρεστα, τα οποία κυρίως καταναλώνονται από τους Ινδούς) 
• Είναι πλούσιο σε βιταμίνες A, D, E, και K 
• Βοηθά στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων χοληστερίνης και είναι ευεργετικό για τη 
στεφανιαία αρτηρία και το νευρικό σύστημα 
• Αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και γι αυτό μπορεί να χρησιμεύσει για βαθύ 
τηγάνισμα και μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί έως και τρεις φορές ακόμα (κάτι που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για την Ινδική μαγειρική, καθώς υπάρχουν πλήστες ανάλογες 
εφαρμογές) 
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Ως προϊόν προσωπικής φροντίδας 

 
• Είναι άριστο λάδι για μασάζ σώματος 
• Είναι καλό για τα μαλλιά και το δέρμα 
• Είναι ασφαλές για νεογνά και παιδιά 
• Έχει αντιγηραντικά οφέλη για το δέρμα 
 
 Ως θεραπευτικό-φαρμακευτικό προϊόν 
 
• Αποτελεί –όπως λέγεται- το «πιο αγνό λίπος, που μπορεί κανείς να αποκτήσει» 
• Είναι καλό για τα εγκαύματα, το έλκος και τις αμυχές κάθε μορφής 
• Δεν είναι καρκινογενές 
 
Καθώς η διαφήμιση στην τηλεόραση και στον τύπο –που αποτελούν τις αποτελεσματικότερες 
μορφές διαφήμισης- ίσως δεν είναι εφικτή στην περίπτωση του ελαιολάδου, προτείνονται από 
Ινδούς μεταπράτες κάποιοι συμφέροντες οικονομικά τρόποι, προκειμένου να έρθει ο Ινδός 
καταναλωτής εγγύτερα στο προϊόν και, τελικά, να το αγοράσει: 
 
• Ευέλικτο (ή εύκαμπτο) πακετάρισμα, όπως π.χ. σε tetra paks και σε σακκούλες 
• Κατευθείαν αποστολή του προϊόντος σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες μονάδες 
catering 
• Άρθρα, σε συνεργασία με γυναικεία περιοδικά, τα οποία να περιέχουν επίσης 
συνταγές, μυστικά ομορφιάς κλπ 
• Νεωτεριστικά και ελκυστικά κίνητρα για τους εμπόρους λιανικής 
• Χρηματοδότηση σε εκδηλώσεις, όπως Σεμινάρια Υγείας κλπ 
 
 
15. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Προς το παρόν δεν υπάρχουν Ελληνικές μάρκες ελαιολάδου στην Ινδική αγορά. Αυτό, όμως, 
είναι δυνατό να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα για το Ελληνικό ελαιόλαδο, δεδομένης της 
τωρινής κατάστασης της αγοράς. Εκτός από το να γίνει μια προσπάθεια για ανταγωνιστικές 
τιμές μέσα στην Ινδική αγορά, ένας άλλος τρόπος είναι να χαρακτηριστεί το εκάστοτε προϊόν 
ως προοριζόμενο για ορισμένη χρήση, έτσι ώστε να κατευθύνει τον Ινδό καταναλωτή στην 
αγορά του π.χ. για μαγείρεμα ή για εφαρμογές καλλωπισμού. Όπως προαναφέρθηκε, η εν 
λόγω διάκριση δεν υπάρχει προς το παρόν και μια μάρκα, που θα διαλέξει να λανσαριστεί 
διακριτά ως μάρκα βρώσιμου λαδιού ή μάρκα καλλυντικού λαδιού, μπορεί να τραβήξει 
περισσότερο την προσοχή του καταναλωτή και μπορεί να εξασφαλίσει πιο ειδικευμένο 
δίκτυο διανομής, το οποίο και θα το διοχετεύσει σε καταλληλότερα καταστήματα. 
 
Αν μια εταιρία ελαιολάδου επιλέξει να εισέρθει στην αγορά βρώσιμου λαδιού, τότε καλό θα 
ήταν να προβάλλει το προϊόν της ως αναπόσπαστο στοιχείο ενός συνολικού τρόπου 
διατροφής, παρά ως ξεκομμένο προϊόν. Ρίχνοντας στην αγορά, μαζί με το προϊόν, και το 
σύνολο της πληροφορίας για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι κάτι, το οποίο μπορεί να 
έχει μεγαλύτερη επιτυχία με τους καταναλωτές των αστικών κέντρων, ιδίως αν προβληθούν 
συγχρόνως και όλα τα οφέλη, που προκύπτουν από το μαγείρεμα με ελαιόλαδο. Εάν μια 
εταιρία επιλέξει να λανσάρει το προϊόν της ως λάδι για μασάζ σώματος, τα κανάλια και 
σημεία διανομής είναι στην περίπτωση αυτή πολύ διαφορετικά από αυτά του βρώσιμου 
λαδιού. Η διανομή σε ινστιτούτα ομορφιάς χρειάζεται διαφορετικό δίκτυο και κατευθύνεται 
περισσότερο από τις προτιμήσεις των ιδιοκτητών/υπεύθυνων τροφοδοσίας παρά από τη 
γνώση του ονόματος (μάρκας) του προϊόντος. Το να λανσαριστεί το  ελαιόλαδο ως λάδι 
σώματος ή μαλλιών και το να μειωθεί η τιμή του –αναμιγνύοντας το με άλλα έλαια, όπως 
έκανε η Ινδική εταιρία Dabur- είναι κάτι, που μπορεί να έχει επιτυχία, δεδομένου μάλιστα, 
ότι αυτές οι μορφές χρήσης έχουν ήδη δοκιμαστεί επιτυχώς στην Ινδία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Παράρτημα 1: Κανόνες, που αφορούν το εμπορικό σήμα στα προϊόντα διατροφής 
 
Οι ετικέττες όλων των προϊόντων πρέπει να είναι γραμμένες στα Αγγλικά και στα Hindi και 
να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή, εισαγωγέα, εμπόρου ή εμφιαλωτή 
2. Όνομα, εμπορικό όνομα ή περιγραφή του προϊόντος 
3. Λίστα περιεχομένων ουσιών σε καθοδική σειρά πάνω στην ετικέττα ανά μονάδα 

βάρους ή όγκου 
4. Καθαρό βάρος, σε γραμμάρια ή ml 
5. Διακριτέα παρτίδα, αριθμός παρτίδας ή κωδικός 
6. Μήνας και έτος παραγωγής ή συσκευασίας του προϊόντος 
7. Μήνας και χρόνος μέχρι τους οποίους είναι προτιμητέο να καταναλωθεί το προϊόν 
8. Ανώτατη τιμή λιανικής 

 
Όπου είναι δυνατό, η ετικέττα του προϊόντος πρέπει, επίσης, να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 

1. Ημερομηνία λήξεως 
2. Αν το προϊόν έχει περάσει από ακτίνες, το λόγο που έγινε αυτό και τον αριθμό αδείας 
3. Τα προϊόντα, που διαφημίζεται ότι περιέχουν πρόσθετα στοιχεία, όπως μέταλλα, 

πρωτεϊνες ή βιταμίνες, πρέπει να αναφέρουν στις ετικέττες τους τις ποσότητες των 
πρόσθετων αυτών στοιχείων  

4. Τα μη-χορτοφαγικά προϊόντα πρέπει να έχουν στη συσκευασία τους ένα σήμα σε 
ευδιάκριτο κόκκινο χρώμα, που να αποτελείται από έναν κύκλο και μια γραμμή να 
τον διαπερνά διαγώνια από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά και το οποίο πρέπει 
να βρίσκεται πάνω από την ονομασία του προϊόντος. 

Ας σημειωθεί, ότι η ευθύνη για την ετικέττα ανήκει στον εισαγωγέα. 
Επίσης, ας σημειωθεί, ότι δείγματα του προϊόντος υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους 
πριν από την εισαγωγή  τους. 
 
Πιστοποιητικά, που απαιτούνται για την εισαγωγή προϊόντος στην Ινδία: 

1. Πιστοποιητικό προέλευσης 
2. Πρωτότυπο τιμολόγιο σε επταπλούν 
3. Πιστοποιητικό ποιότητας 
4. Λίστα συσκευασίας 
5. Μέθοδος ασφάλισης 
6. Λογαριασμός Αεροδρομίου ή Λιμένος 
7. Εισαγωγικός-εξαγωγικός Κωδικός αριθμός απαιτείται από τον Ινδό εισαγωγέα, που 

εισάγει το συγκεκριμένο προϊόν 
8. Υγειονομικό πιστοποιητικό 

 
Παράρτημα 2: Η αγορά βρώσιμου λαδιού στην Ινδία 
 
Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας βρώσιμου λαδιού στον κόσμο (15%  των 
παγκόσμιων εισαγωγών το 2002-03) και η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία βρώσιμου λαδιού 
στον κόσμο, με μεγάλη ποικιλία σπαρτών με σπόρους για την παρασκευή λαδιού στις 
διάφορες αγρο-κλιματολογικές της ζώνες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του, η 
Κυβέρνηση δημιούργησε ένα Τμήμα Βρώσιμου Λαδιού στη Διεύθυνση Τροφίμων και 
Δημόσιας Διανομής του Υπουργείου Καταναλωτών, Τροφίμων και Δημόσιας Διανομής, το 
οποίο έχει το ρόλο κομβικού Τμήματος για το φυτικό λάδι, κυρίως το βρώσιμο. Είναι 
υπεύθυνο για τη διανομή, τις τιμές, το εσωτερικό εμπόριο, τη διοίκηση των βιομηχανιών 
καθώς και για θέματα πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα. 
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Είδη λαδιού, που χρησιμοποιούνται στην Ινδία: 
 
Οι ελαιόσποροι, που κατά παράδοση καλλιεργούνται κυρίως στην Ινδία, είναι 
φυστικόσπορος, σπόροι μουστάρδας/ελαιοκράμβης, κάρδαμο και λιναρόσπορος. Επίσης, έχει 
αυξηθεί η κατανάλωση του σογιέλαιου και ηλιέλαιου κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα 
δέντρα, που παράγουν καρπό για λάδι, το σπουδαιότερο είναι ο κοκοφοίνικας. Σημαντικές 
είναι οι προσπάθειες διαφόρων Πολιτειών της Ινδίας, όπως Andhra Pradesh, Karnataka, 
Tamil Nadu, Kerala, Andaman & Nicobar Islands, να αυξήσουν την παραγωγή τους σε 
φοινικέλαιο. Από τα υπόλοιπα είδη, τα σημαντικότερα είναι το λάδι από σπόρο ρυζιού και 
βαμβακόσπορο, ενώ το ελαιόλαδο δεν ανήκει στα βρώσιμα έλαια, που καταναλώνονται 
συχνά στη χώρα. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών, ως προς το είδος του βρώσιμου λαδιού, 
που επιλέγουν, ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή της χώρας, και εξαρτώνται από το 
μοντέλο διατροφής τους, τις κλιματολογικές συνθήκες κλπ 
 
Μέγεθος και δομή της αγοράς: 
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς βρώσιμου λαδιού στην Ινδία εκτιμάται ότι είναι της τάξης 
των 10 εκ. ΜΤ το χρόνο, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 
Αγορά βρώσιμου λαδιού στην Ινδία: 

Τιμές σε εκ. M T 
Πηγή: Economic Research Service, USDA 
Vanaspati 
 
To vanaspati είναι ένα εν μέρει υδρογονωμένο μείγμα βρώσιμου λαδιού και το μερίδιο, που 
έχει στην Ινδική αγορά, ανέρχεται σε 12% . Μη-παραδοσιακά έλαια, όπως το σογιέλαιο και το 
φοινικέλαιο, βρίσκουν το δρόμο τους προς την Ινδική αγορά μέσω αυτού του λαδιού. Η 
αγορά του λαδιού αυτού, που ανέρχεται σε 20 δις. Ρουπίες, κυριαρχείται από τον μη-
οργανωμένο τομέα και θεωρείται πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί και διατηρηθεί σε 
κυκλοφορία επώνυμο προϊόν. Το “Dalda”, το πρώτο επώνυμο λάδι vanaspati, που 
κυκλοφόρησε από τη σημαντική εταιρία Hindustan Level Ltd, παραμένει πρώτο στην αγορά 
του λαδιού αυτού για μαγειρικές χρήσεις στον οργανωμένο τομέα με μερίδιο 29% . Εντούτοις, 
καθώς η αγορά του vanaspati συρρικνώνεται (λόγω της στροφής των καταναλωτών προς το 
σογιέλαιο, το οποίο είναι φθηνότερο), η Hindustan Level Ltd αναγκάστηκε τελικά να 
εγκαταλείψει την αγορά μαγειρικού λαδιού και να μεταβιβάσει το επώνυμο προϊόν στην 
Αμερικανική εταιρία Bunge Co. 
 
Επώνυμα έλαια 
 
Τα επώνυμα έλαια (μερίδιο: 3%  της αγοράς) αποτελούνται από αγνά, ραφιναρισμένα έλαια –
ηλιέλαιο, φοινικέλαιο, λάδι ελαιοκράμβης, βαμβακέλαιο, σογιέλαιο κλπ. Τα στάδια του 
ραφιναρίσματος, ασπρίσματος και αφαίρεσης των οσμών έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν 
σχεδόν όλα ποιότητα σύμφωνη με τα αποδεκτά πρότυπα, καθώς είναι άχρωμα, άοσμα και 
άγευστα και, λόγω ακριβώς αυτών των χαρακτηριστικών, είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν 
στην κουζίνα σε διάφορες διατροφικές χρήσεις. Η αγορά του επώνυμου ελαιολάδου (300.000 
ΜΤ το χρόνο) κυριαρχείται από τα προϊόντα της εταιρίας M arico “Sweekar” και “Saffola” με 
μερίδιο αγοράς 15%  το καθένα από αυτά, με δεύτερο το προϊόν της εταιρίας Agro Tech 
«Sundrop». Ντόπια επώνυμα προϊόντα, όπως το «Gemini» είναι επίσης δημοφιλή σε μερικές 
αγορές. Το ηλιέλαιο αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην αγορά επώνυμου ελαιολάδου, 
καθώς θεωρείται υγιεινό υποκατάστατο σε παραδοσιακά έλαια, όπως το φυστικέλαιο, το 

 Σογιέλαιο Βαμβακέλαιο Φυστικέλαιο Ηλιέλαιο Ελαιοκράμβης Φοινικέλαιο Σύνολο 
Vanaspati 333 0 0 0 0 858 1208 12%  
Συσκευασμένο 24 29 17 132 40 72 302 3%  
Ανάμικτο 1191 0 0 0 0 1072 2215 22%  
Χύμα 786 533 1627 416 1279 1573 6142 61%  
Άλλες χρήσεις 47 11 17 0 13 0 101 1%  
Σύνολο 2381 573 1660 548 1332 3575 10069 100%
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βαμβακέλαιο και το λάδι ελαιοκράμβης. Οι μεγαλύτεροι νικητές στην αγορά επώνυμου 
λαδιού κατά τα τελευταία χρόνια αποδείχτηκαν το σογιέλαιο και το φοινικέλαιο. 
                                                                                                                                                                                   
Ανάμικτο και χύμα λάδι 
 
Περίπου 83%  της αγοράς κατέχει το μη-ραφιναρισμένο ή αλλιώς φιλτραρισμένο λάδι. 
Πρόκειται για λάδι με έντονη και διακριτέα γεύση και προτιμάται από τους πιο 
παραδοσιακούς καταναλωτές. Παράγεται και διατίθεται χύμα από τον μη-οργανωμένο και 
ημι-οργανωμένο τομέα της αγοράς. Το κατώτερο σε ποιότητα και κόστος φιλτραρισμένο λάδι 
παράγεται από μικρής κλίμακας παραγωγούς σε χωριά και πωλείται χύμα. 
 
Τιμές αγοράς 
 
Μετά από μια μείωση των τιμών την περίοδο 2001-02, οι τιμές πώλησης παρουσίασαν ξανά 
ανοδικές τάσεις το 2003-04. 
 
Ακολουθούν μερικες ενδεικτικές τιμές βρώσιμου ελαιολάδου σε Ινδικές ρουπίες (Ιανουάριος 
2004): 
Λάδι ρυζιού                      52/λίτρο               
Ακατέργαστο ηλιέλαιο  - 46/λίτρο 
“Sundrop’s Superlite”   - 71/κιλό 
(Agro Tech Foods)    
“Nutrilite”                   -  61/κιλό 
“Gemini”                    -  65/κιλό 
“Goldwinner”              -  65/κιλό 
”Fortune soya”            -  58/κιλό 
M arico’s “Sweekar”     -  72/κιλό 
Εισαγωγική πολιτική για το βρώσιμο λάδι 
 
Στο παρελθόν υπήρξε διαρκές χάσμα ανάμεσα στη ζήτηση (10 εκ. ΜΤ) και την προσφορά 
(5.5 εκ. ΜΤ) βρώσιμου λαδιού. Προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις του προϊόντος στην 
αγορά και, τελικά, άνοδος των τιμών, επιτράπηκαν οι εισαγωγές.Οι εισαγωγές βρώσιμου 
λαδιού στην Ινδία αποτελούνται κυρίως από ακατέργαστο λάδι (85% ), ενώ το μερίδιο του 
ραφιναρισμένου ανέρχεται σε μόνο 15% . Από τα ακατέργαστα έλαια, τη μερίδα του λέοντος 
καταλαμβάνει το φοινικέλαιο (70% ) και ακολουθεί το palm olein (30% ). Άλλα είδη 
ακατέργαστου λαδιού, που εισάγονται στη χώρα, είναι σογιέλαιο (10-12% ) και ηλιέλαιο (3-
5% ).  
 
Ως συμβαλλόμενη στη Συνθήκη του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου), η Ινδία έχει 
θέσει τα περισσότερα προϊόντα  υπό την Open General License (OGL) για τις εισαγωγές, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και των επεξεργασμένων τροφίμων. Από το 2001 δεν 
υπάρχει εφαρμογή των Ποσοτικών Περιορισμών σε κανένα προϊόν διατροφής. Εντούτοις, οι 
εισαγωγές υπόκεινται σε δασμολογικούς κανονισμούς, προτιμητέες δασμολογικές συμφωνίες 
πέρα από τις ρυθμίσεις, που αφορούν υγειονομικά και τεχνικά στάνταρτς. Επιπλέον, η 
Κυβέρνηση έχει διατηρήσει το δικαίωμα επιβολής Δασμού Ασφάλειας στο φυτικό λάδι, σε 
περίπτωση που αυξημένη εισαγωγή του απειλήσει τους εγχώριους παραγωγούς.  
 
Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στην εισαγωγική πολιτική της Ινδίας 
αναφορικά με το βρώσιμο λάδι, σε συμφωνία με τη γενικότερη φιλελεύθερη πολιτική. Τον 
Απρίλιο 1994 επιτράπηκε αρχικά η εισαγωγή βρώσιμου φυτικού palmolein με εισαγωγικό 
δασμό 65% . Το 1995 επιτράπηκε η εισαγωγή σχεδόν όλων των ειδών βρώσιμου λαδιού με 
εισαγωγικό δασμό 30% . Ο εισαγωγικός δασμός για το βρώσιμο λάδι μειώθηκε σε 20%  συν 
2%  πρόσθετο τέλος το 1996-97 και μειώθηκε περαιτέρω κατά 10%  το 1998. Μετά τη μείωση 
αυτή και για να διατηρηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον των ντόπιων παραγωγών, εμπόρων και 
καταναλωτών, αλλά και για να ελεγχθεί η υπέρμετρη εισαγωγή βρώσιμου λαδιού, το ύψος 
των δασμών αναθεωρήθηκε αρκετές φορές. Π.χ., τον Μάρτιο 2001, ο εισαγωγικός δασμός 
για το λάδι vanaspati αυξήθηκε από 23%  σε 75% . 
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Ο βασικός δασμός για το ραφινέ λάδι αυξήθηκε σε 85%  με εξαίρεση το σογιέλαιο και το 
μουσταρδέλαιο, για τα οποία ο εισαγωγικός δασμός είναι αντίστοιχα 45%   και 75% . 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΡΑΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Σύμφωνα με στοιχεία του ιρανικού Υπουργείου Γεωργίας, το 93%  της συνολικής ζήτησης για 
μαγειρικά έλαια στο Ιράν καλύπτεται αυτή τη στιγμή από εισαγωγές. Οι καταναλωτικές 
προτιμήσεις στρέφονται κυρίως σε φυτικά έλαια, όπως το ηλιέλαιο, το αραβοσιτέλαιο και η 
ελαιοκράμβη, καθώς και στα ζωικά λίπη. Η χρήση ελαιολάδου στη μαγειρική δεν είναι ακόμη 
πολύ διαδεδομένη και περιορίζεται κυρίως στις σαλάτες, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές του 
Ιράν όπου υπάρχει παράδοση ελαιοκαλλιέργειας. Η κατανάλωση ελαιολάδου παρουσιάζει 
ωστόσο αυξητική τάση κατά τα τελευταία έτη, ιδίως μεταξύ των ανώτερων οικονομικών 
στρωμάτων. 

2. ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η ιρανική κυβέρνηση κάνει προσπάθειες να περιορίσει τις εισαγωγές μαγειρικών ελαίων, 
τονώνοντας της εγχώρια παραγωγή και προσανατολίζοντας τις καταναλωτικές προτιμήσεις 
ανάλογα. Πρώτος στόχος είναι η ανάπτυξη της καλλιέργειας ελαιοκράμβης, για την οποία 
έχει ήδη διεξαχθεί γεωπονική μελέτη που έδειξε τη συμβατότητα της καλλιέργειας με τις 
ιρανικές κλιματολογικές συνθήκες και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα 
εισαγωγής της καλλιέργειας στην μαζική παραγωγή. Σημαντικό στόχο για το Ιρανικό 
Υπουργείο Γεωργίας αποτελεί και η τόνωση της ελαιοκαλλιέργειας. Γεωπονική μελέτη για 
την καλλιέργεια ελιάς βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην περιοχή Kazerun, όπου 
έχουν δοκιμαστεί ήδη 30 ποικιλίες ελιάς, πέντε εκ των οποίων βρέθηκαν κατάλληλες για τις 
ιρανικές συνθήκες. Η εγχώρια ελαιοπαραγωγή συγκεντρώνεται στις παραδοσιακές περιοχές 
του Gilan, του Ghazvin και του Jarjar, αλλά και σε νέες περιοχές, όπως το Kerman, το Yazd, 
το Sistan και το Bandar Abbas. Από το σύνολο της εγχώριας παραγωγής το 70%  
κατευθύνεται στην παραγωγή ελαιολάδου και το 30%  στην παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς. Η 
καλλιέργεια ελαιόδεντρων καλύπτει, αυτή τη στιγμή, γεωργικές εκτάσεις 120 χιλ. εκταρίων. 
Το επόμενο έτος η καλλιέργεια προβλέπεται να εξαπλωθεί σε άλλα 50 χιλ. εκτάρια και, εντός 
της επόμενης δεκαπενταετίας, η ιρανική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την εξάπλωση της 
καλλιέργειας ελαιοδέντρων σε 600 χιλ. εκτάρια συνολικώς. 

3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ − ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

Η εγχώρια ζήτηση, τόσο σε επιτραπέζιες ελιές, όσο και σε ελαιόλαδο, δεν καλύπτεται από τη 
εγχώρια παραγωγή και η χώρα καταφεύγει σε εισαγωγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των 
ιρανικών τελωνείων, το συνολικό ύψος των εισαγωγών ελαιολάδου κατά το 2005 ήταν 
περίπου 1 εκατ. δολλάρια. Οι κύριοι προμηθευτές του Ιράν ήταν η Συρία, η Τουρκία, η 
Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα (συνολικό ύψος  ελληνικών εξαγωγών 11 χιλ. δολλάρια). Το 
συνολικό ύψος των εισαγωγών επιτραπέζιων ελιών κατά το ίδιο έτος ήταν  περίπου 400 χιλ. 
δολλάρια. Οι κύριοι προμηθευτές του Ιράν ήταν η Ισπανία, η Τουρκία, το Μαρόκο, το 
Αζερμπαϊτζάν και η Ελλάδα (συνολικό ύψος  ελληνικών εξαγωγών 15 χιλ. δολλάρια). 

4. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Η ιρανική αγορά τροφίμων δεν χαρακτηρίζεται από την παρουσία μεγάλων αλυσίδων 
σουπερμάρκετ με αυτόνομο δίκτυο εισαγωγών και διανομής. Τα σουπερμάρκετ  έχουν 
περιορισμένη παρουσία και οι καταναλωτές κατευθύνονται κυρίως σε συνοικιακά 
παντοπωλεία. Τα παντοπωλεία δεν έχουν σταθερή ποικιλία προϊόντων στα ράφια, ούτε ως 
προς το είδος, ούτε ως προς τις συγκεκριμένες μάρκες, αλλά προμηθεύονται κατά 
περιστασιακό τρόπο από τους διάφορους διανομείς. Αυτές οι συνθήκες καθιστούν δύσκολη 
την καθιέρωση συγκεκριμένων εμπορικών επωνυμιών, ιδίως στα εισαγόμενα προϊόντα. 
Ειδικά στην περίπτωση του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, οι καταναλωτικές 
προτιμήσεις προσδιορίζονται μάλλον από τη χώρα παραγωγής παρά από την επωνυμία. Οι 
καταναλωτές, εφ’ όσον έχουν την οικονομική δυνατότητα, τείνουν να προτιμούν τα 
εισαγόμενα προϊόντα, έναντι των εγχωρίων, και εμπιστεύονται πρωτίστως προϊόντα από την 
Ισπανία και την Ιταλία και δευτερευόντως από την Τουρκία και τη Συρία. Η 
αναγνωρισιμότητα της Ελλάδας, ως ελαιοπαραγωγικής χώρας είναι σχετικά χαμηλή.  
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5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ − ΤΙΜΗ 

Το ελαιόλαδο κυκλοφορεί κυρίως σε γυάλινες συσκευασίες 0,5 lt ή και μικρότερες (έως και 
0,15 lt) που τονίζουν τον πολυτελή χαρακτήρα του προϊόντος, αλλά σε ορισμένες 
περιπτώσεις εμφανίζονται και μεγαλύτερες πλαστικές ή τενεκεδένιες συσκευασίες. Η τελική 
τιμή του ελαιολάδου σε συσκευασία 0,5 lt είναι 40.000 με 50.000 ριάλια (3,2 με 4 ευρώ) για 
το εγχώριο και 70.000 με 80.000 ριάλια (5,6 με 6,4 ευρώ) για το εισαγόμενο. Οι εισαγωγικοί 
δασμοί στη δασμολογική κατηγορία 15091000 κατά το οικονομικό έτος 2006-2007 
διαμορφώθηκαν στο 50%  επί της αξίας του προϊόντος. 

Οι επιτραπέζιες ελιές κυκλοφορούν κυρίως σε σχετικά μεγάλες γυάλινες ή τενεκεδένιες 
συσκευασίες 300-600 γραμμαρίων. Η τελική τιμή των επιτραπέζιων ελιών σε συσκευασία 
580 γραμ. είναι 59.000 ριάλια (4,72 ευρώ). Οι εισαγωγικοί δασμοί στη δασμολογική 
κατηγορία 200570 κατά το οικονομικό έτος 2006-2007 διαμορφώθηκαν στο 45%  επί της 
αξίας του προϊόντος. Σημειώνουμε ότι, σε αυτή τη φάση ανάπτυξης της αγοράς, η 
προσαρμογή της ετικέτας του εισαγόμενου προϊόντος στα περσικά −με εξαίρεση την 
αναγραφή πληροφοριών για το περιεχόμενο και τη χρήση του προϊόντος− δεν θεωρείται ότι 
προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ξενόγλωσσων, αλλά αντιθέτως μπορεί να 
βλάψει την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος ως εισαγομένου (και επομένως ως ποιοτικώς 
ανωτέρου προϊόντος).  

6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Δεδομένου, αφ’ ενός, ότι η αγορά ελιάς και ελαιολάδου στο Ιράν δεν έχει κορεσθεί, αλλά 
παρουσιάζει αυξητική τάση και, αφ’ ετέρου, ότι η συμμετοχή της χώρας μας σε αυτήν είναι 
πολύ περιορισμένη και το ελληνικό όνομα δεν έχει εντυπωθεί στις καταναλωτικές 
προτιμήσεις, κρίνουμε ότι υπάρχει χώρος περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών 
ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.  

Επιπλέον, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ιράν προσπάθεια 
ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής, κρίνουμε ότι θα είχε ενδιαφέρον η διερεύνηση της 
δυνατότητας συνεργασίας (α) με ελληνικά γεωπονικά ερευνητικά κέντρα, (β) με επιχειρήσεις 
ανάπτυξης σπόρων και υβριδίων, (γ) με κατασκευαστές λιπασμάτων, (δ) με κατασκευαστές 
αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και (ε) με κατασκευαστές εξοπλισμού ελαιοτριβείων. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το ελαιόλαδο, ιστορικά, δεν αποτελεί βασικό ή παραδοσιακό διατροφικό είδος για τους 
Ιρλανδούς. Τουναντίον, συνιστά μια σύγχρονη γαστρονομική επιλογή υγιεινού χαρακτήρα 
και μια επίκτητη γεύση για τις τοπικές διατροφικές συνήθειες. Όπως έχει παρατηρηθεί σε 
όλες σχεδόν τις χώρες με αγγλο-σαξονικές καταβολές ή συνήθειες, και η Ιρλανδία δεν 
αποτελεί εξαίρεση, μέχρι και πριν από 15 χρόνια περίπου το ελαιόλαδο διατίθετο σε μικρά 
φιαλίδια από τα φαρμακεία και από εξειδικευμένα καταστήματα τροφίμων, μόνο. Επειδή δε 
εθεωρείτο ως «εξωτικό» προϊόν, απευθύνετο σε πολύ περιορισμένο καταναλωτικό κοινό και 
επωλείτο σε εξαιρετικά υψηλές τιμές. Σήμερα δεν ισχύει πλέον η προαναφερόμενη 
ταυτοποίηση ούτε και οι καταναλωτικές συνήθειες παραμένουν ως είχαν. Το ελαιόλαδο 
κερδίζει διαρκώς έδαφος ως είδος της καθημερινής υγιεινής διατροφής και προστίθεται με 
γοργούς ρυθμούς στη σύνθεση του τακτικού καλαθιού του καταναλωτή-αγοραστή. 
Ουσιαστικά, ως εμπορικό προϊόν ευρύτερης απήχησης το ελαιόλαδο έχει κάνει την εμφάνισή 
του στα ράφια των ιρλανδικών καταστημάτων τροφίμων μόλις πριν από μια δεκαετία. Στη 
συνέχεια, πιο πρόσφατα, κέρδισε μια βασική θέση και στα ράφια των σουπερμάρκετ. Έκτοτε, 
παρατηρείται βαθμιαία αύξηση στις πωλήσεις, διεύρυνση της γκάμας και αξιόλογη 
διαφοροποίηση στο προϊόν, τόσο από άποψη συσκευασίας και ποικιλιών όσο και ποιότητας. 
Στη γνωριμία με το προϊόν και στην εξοικείωση των καταναλωτών με αυτό έχει συντελέσει 
σε σημαντικό βαθμό η θεαματική οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η αξιόλογη άνοδος του 
βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, χάρις στη δυνατότητα 
των Ιρλανδών να ταξιδεύουν στον θερμότερο μεσογειακό νότο και να έρχονται σε συχνότερη 
επαφή με τη μεσογειακή διατροφή, το ελαιόλαδο έχει κερδίσει σήμερα σημαντικό έδαφος σε 
σύγκριση με την παλαιότερη αντιμετώπισή του από τους τοπικούς καταναλωτές. Θετική 
επίσης συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση έχει το άνοιγμα πλειάδας εστιατορίων 
μεσογειακής κουζίνας στην Ιρλανδία και η εκπαίδευση/ ενημέρωση των καταναλωτών μέσω 
του περιοδικού κυρίως τύπου και ειδικών εκδόσεων (φυλλαδίων, συνταγών κλπ) από 
σουπερμάρκετ, καταστήματα ντελικατέσεν κ.ά. 
 
2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
 
Λόγω των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην Ιρλανδία δεν ευδοκιμεί η ελιά και 
συνεπώς δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή. Κατά συνέπεια, οι ποσότητες που 
καταναλώνονται στη χώρα προέρχονται από εισαγωγές, μόνο.  
 
Κυριότερη χώρα προέλευσης είναι η Ισπανία και ακολουθεί η Ιταλία. Γαλλία και  Ελλάδα 
έπονται με κατά πολύ χαμηλότερες ποσότητες. Η εν λόγω διαπίστωση αντανακλά, εν τούτοις, 
στην πραγματικότητα της αγοράς και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί από τις δημοσιευμένες 
επίσημες κρατικές στατιστικές. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ιρλανδικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (CSO), και επειδή ακριβώς δεν ταυτίζονται οι χώρες παραγωγής με 
τις προμηθεύτριες χώρες, η εικόνα όσον αφορά την προέλευση του εισαγόμενου στην 
Ιρλανδία ελαιολάδου είναι συγκεχυμένη. Έτσι, το 2005, μετά την Ισπανία, ως κυριότερος 
προμηθευτής (τόσο με κριτήριο τις εισαγόμενες ποσότητες όσο και τις αντίστοιχες αξίες), 
κατατάσσεται το Ηνωμένο Βασίλειο και έπονται η Ιταλία και η Γαλλία. Ικανό μερίδιο 
καταλαμβάνουν και άλλες, μη ελαιοπαραγωγοί χώρες όπως π.χ. το Βέλγιο (4ο), η Γερμανία 
(6η) και η Ολλανδία ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την 7η μόλις θέση. Σχετικός πίνακας 
επισυνάπτεται στο παράρτημα του παρόντος (Πίνακας 1).  
 
Είναι αξιοσημείωτο, αν όχι παράδοξο, το γεγονός ότι,  η αναλογία μεταξύ  των ποσοτήτων 
που εισάγονται απευθείας από τις ελαιοπαραγωγούς χώρες και αυτών που φθάνουν στην 
Ιρλανδία από μη ελαιοπαραγωγούς χώρες είναι σχεδόν 50% -50% . Το  2005 π.χ. η πρώτη 
κατηγορία κάλυψε ποσοστό μόλις 56,7%  της αξίας και 57,3%  της ποσότητας του συνόλου 
των εισαγωγών ελαιολάδου στην Ιρλανδία. Δηλαδή σχεδόν το άλλο μισό των εισαγωγών, 
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43,3%  και 42,7%  αντίστοιχα, προήλθε από μη ελαιοπαραγωγούς χώρες. Το πιο πάνω 
αναφερόμενο φαινόμενο οφείλει την εξήγησή του στο γεγονός ότι μερικές από τις 
μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ της Ιρλανδίας αποτελούν θυγατρικές εταιρείες 
βρετανικών επιχειρήσεων οι οποίες εισάγουν τα προϊόντα στη Μ. Βρετανία και στη συνέχεια 
τα προωθούν στα εδώ καταστήματά τους. Παράλληλα, οι μεγάλοι βρετανοί εισαγωγείς 
επιτυγχάνουν, λόγω μεγέθους αγοράς, καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές/εξαγωγείς 
ελαιολάδου έναντι των τιμών που μπορούν να εξασφαλίσουν οι περιορισμένης 
απορροφητικής δυνατότητας Ιρλανδοί εισαγωγείς. Συνεπώς, από ανταγωνιστική άποψη, και 
δεδομένου ότι παραδοσιακά οι βρετανοί κατέχουν ικανά δίκτυα εμπορίας στην Ιρλανδία, 
βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των ιρλανδών προκειμένου να εφοδιάσουν την εδώ 
αγορά, έστω και εάν υπεισέρχεται το πρόσθετο κόστος της μεταφοράς των προϊόντων από τη 
Μ. Βρετανία στην Ιρλανδία. 
 
3. ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
 
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, παρατηρείται συνεχής αύξηση της 
κατανάλωσης στην πενταετία 2001-2005, με μέσο ετήσιο ποσοστό στο επίπεδο του 15,8%  . 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό αύξησης στην τελευταία πενταετία, δηλαδή μεταξύ 
2001 και 2005, πλησίασε το 72% . Εν τούτοις, μετά τη θεαματική αύξηση που σημειώθηκε το 
2002, οι ετήσιοι ρυθμοί σταθεροποιήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα και το κατά κεφαλή 
επίπεδο της κατανάλωσης ελαιολάδου στη χώρα παραμένει ακόμα πολύ χαμηλό (0,78 λίτρα 
ετησίως). Η προτίμηση των καταναλωτών στρέφεται κυρίως στο παρθένο ελαιόλαδο σε 
ποσοστό 65%  περίπου. Στο ποσοστό αυτό συγκαταλέγονται τα προϊόντα με χαρακτήρα 
gourmet και τα βιολογικά τα οποία καλύπτουν 10-15%  το πολύ, αντίστοιχα. Τα τελευταία, 
εμφανίζουν αυξητική τάση γενικώς, αλλά εξακολουθούν να θεωρούνται ως δυσπρόσιτα από 
το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό, λόγω της υψηλής τους τιμής. 
 
Όσον αφορά στις διαθέσιμες συσκευασίες λιανικής, κυριαρχεί η γυάλινη φιάλη των 500 ml 
και ακολουθεί η φιάλη των 750 ml. Πιο μεγάλες (1 λίτρο) ή πιο μικρές (250  και 200 ml) 
συσκευασίες, κυκλοφορούν επίσης στην αγορά, οι τελευταίες κυρίως για τους 
περιστασιακούς χρήστες. Αντίθετα, όπως έχουμε διαπιστώσει, η κυκλοφορία του προϊόντος 
σε πλαστικές φιάλες είναι πολύ περιορισμένη και έκανε την εμφάνισή της σε σουπερμάρκετ 
πολύ πρόσφατα (φιάλες του ενός και δύο λίτρων). Συσκευασίες σε μεταλλικά δοχεία, αν και 
όχι πολύ διαδεδομένες διατίθενται αφ’ενός του 1 λίτρου για τη λιανική και αφ’ετέρου των 5 
λίτρων για την τροφοδοσία εστιατορίων κλπ (catering services) αλλά και καταστημάτων 
πώλησης ειδών υγιεινής διατροφής. Δεν κυκλοφορούν, απ’ όσο είμαστε σε θέση να 
γνωρίζουμε, εντούτοις, από τις γνωστές αλυσίδες σουπερμάρκετ. 
 
Οι τιμές της λιανικής κυμαίνονται ανάλογα με το σημείο πώλησης και εξαρτώνται από την 
αναγνωρισιμότητα του προϊόντος σε συνδυασμό με τον προτεινόμενο «χαρακτήρα» του. Τα 
επώνυμα προϊόντα απολαμβάνουν υψηλότερης τιμής σε σχέση με τα φέροντα την επωνυμία 
του καταστήματος ή επωνυμία ελεγχόμενη από αυτό (private label). Ακόμα υψηλότερη τιμή 
απολαμβάνουν τα gourmet προϊόντα, τα οποία προσφέρονται σε πρωτότυπη ή άλλως πως 
ελκυστική ή πολυτελή συσκευασία. Διακυμάνσεις υφίστανται ακόμα και μεταξύ 
σουπερμάρκετ, για το ίδιο προϊόν. Κατόπιν ad hoc τιμοληψίας που διεξήγαμε, επισυνάπτουμε 
στο παράρτημα του παρόντος σχετικό κατάλογο (Πίνακας 7) με ενδεικτικές τιμές. 
Χαρακτηριστικά πάντως αναφέρουμε ότι η τιμή της φιάλης των 500 ml για εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο κυμαίνεται από 5,29 μέχρι 5,99 Ευρώ. Στο ίδιο μέγεθος συσκευασίας η 
τιμή για γκουρμέ προϊόν  εκτοξεύεται μέχρι και 11,99 Ευρώ, ενώ για private label κατεβαίνει 
στα 2,99 Ευρώ. Τέλος, νια να γίνει αντιληπτό το περιθώριο κέρδους του λιανοπωλητή, 
αναφέρουμε το παράδειγμα πώλησης ελληνικού παρθένου 750 ml στην τιμή των 9,69 Ευρώ 
στο σουπερμάρκετ, όταν η τιμή χονδρικής στην οποία παραδίδεται από τον εισαγωγέα-
προμηθευτή βρίσκεται στο επίπεδο των 4,50 Ευρώ.  
 
Θα χρειαστεί να επισημάνουμε ότι στην πλειονότητά τους τα κυκλοφορούντα εδώ προϊόντα 
είναι επώνυμα (branded). Αυτό δεν σημαίνει ότι  απαραίτητα ή αναπόφευκτα ταυτίζονται με 
τον εξαγωγέα-παραγωγό. Τούτο διότι μερικές τοπικές εταιρείες τροφίμων συσκευάζουν για 
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λογαριασμό τους και ιδίως με μάλλον παραπλανητικές επωνυμίες (π.χ. “Roma” ή “Giovanni 
di Firenze”) ελαιόλαδο το οποίο διαθέτουν σε σημεία πώλησης όπως π.χ. τα σουπερμάρκετ.  
Τα τελευταία προσφέρουν βεβαίως και προϊόντα με τις αποκλειστικά δικές τους επωνυμίες – 
private label (όπως λ.χ. οι μεγάλες αλυσίδες Tesco  και M arks & Spencer). Κυρίαρχη 
«μάρκα» στην ιρλανδική αγορά είναι η ισπανική  Don Carlos (μερίδιο άνω του 50% ). Οι 
ιταλικές Berio και M onini και η τοπική Roma (σε αναντιστοιχία με την εμπορική της 
επωνυμία, συσκευάζει ισπανικό ελαιόλαδο) ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά. 
 
Αναφορικά με το βαθμό διαφοροποίησης του προϊόντος στην τοπική αγορά, κυριαρχούν το 
εξαιρετικό παρθένο και το κουπέ. Σε μικρότερο ποσοστό διατίθενται προϊόντα γκουρμέ, όπως 
π.χ. με την προσθήκη διαφόρων μυρωδικών φυτών ή βοτάνων, αν και το ποσοστό τους τείνει 
αυξανόμενο. Οι περιπτώσεις των οργανικών προϊόντων είναι για την ώρα περιορισμένες αλλά 
βαθμιαία σημειώνεται αύξηση στην παρουσία τους στην αγορά, ακολουθώντας τη γενική 
τάση για την εν λόγω κατηγορία προϊόντων στην Ιρλανδία. Άξια μνείας είναι και η 
επιχειρούμενη διαφοροποίησή του προϊόντος μέσω των ενδείξεων που τίθενται από τους 
συσκευαστές στην ετικέτα. Το σημείο αναφοράς ή έμφασης εστιάζεται στις πλέον 
κατάλληλες χρήσεις ή γευστικές προτιμήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η συγκεκριμένη 
ποικιλία κατά την άποψη του παραγωγού. Επιπροσθέτως, διαφαίνεται επίσης μια αυξητική 
τάση για διαφοροποίηση με κριτήριο τη στενότερη γεωγραφική προέλευση-επαρχία (π.χ. 
Καταλωνία, Τοσκάνη κλπ). Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αναγράφονται όλες σχεδόν 
οι λεπτομέρειες γύρω από τη σύσταση, τη σύνθεση και τα άλλα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος στην πίσω ετικέτα, οι ενδείξεις στις κύριες-πρόσθιες ετικέτες δεν είναι πάντοτε 
απόλυτα δηλωτικές του περιεχομένου. Το ζήτημα εντοπίζεται ιδιαίτερα στα συσκευαζόμενα 
προϊόντα για λογαριασμό των σουπερμάρκετ ή των τοπικών εταιρειών, σε μερικά από τα 
οποία δεν αναγράφεται ούτε η χώρα προέλευσης. Η σύγχυση που προκαλείται στον 
καταναλωτή από την αναφορά των όρων «Olive Oil» και «Pure Olive Oil» ή ακόμα και 
«M ild and light olive oil» στην πρόσθια ετικέτα της συσκευασίας του ελαιολάδου είναι 
αναγκαστική συνέπεια του γεγονότος ότι δεν εφαρμόζονται επακριβώς και με αυστηρότητα 
οι επιταγές του ΙΟΟC για τη σήμανση. Οι παγκοσμίως γνωστές μάρκες πάντως ακολουθούν 
πιστότερα τους σχετικούς κανονισμούς.  
 
4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ –ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
Ο πληθυσμός της Ιρλανδίας ξεπέρασε τα 4 εκατομ. κατοίκους το 2005. 
Η παρατηρούμενη τα τρία τελευταία χρόνια συνεχής αύξηση οφείλεται στην είσοδο νέων 
κυρίως μεταναστών από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης οι οποίες κατέστησαν μέλη μετά 
την τελευταία διεύρυνση της Ε.Ε. Παρά τη συνεχιζόμενη εισροή μεταναστών, το μέγεθος 
της αγοράς, αναφορικά με το δυναμικό απορρόφησης ελαιολάδου είναι συγκριτικά μικρό, 
τοποθετείται δηλαδή στην εγγύτητα των 3.000 τόννων ετησίως. Υπολογίζεται ότι σήμερα, 
παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί διαχρονικά όσον αφορά στην εξοικείωση των Ιρλανδών 
καταναλωτών με τις χρήσεις του ελαιολάδου και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου της χώρας, 
μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 65%  του συνολικού πληθυσμού είναι προς το παρόν 
χρήστες ελαιολάδου είτε σε μόνιμη βάση είτε περιστασιακά.  
 
Όσον αφορά στη διαστρωμάτωση των καταναλωτών, οι πλέον σταθεροί αγοραστές 
προέρχονται από τα μέσα και άνω, ιδίως, κοινωνικά στρώματα, διαθέτουν ανώτερη μόρφωση 
και οικονομική άνεση (εισοδηματικές κατηγορίες Α, Β και C1 σύμφωνα με την ιρλανδική 
κατάταξη). Η μεγέθυνση της αγοράς-στόχου παρουσιάζει διαχρονικά αυξητική τάση αλλά 
συγκριτικά καλύτερες προοπτικές υφίστανται στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα κυρίως. 
Γεωγραφικά, αν και δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικές, εκτός από την πρωτεύουσα  
Δουβλίνο, πόλεις όπως το Κορκ, το Γκολγουέι, το Λίμερικ και ίσως μερικές άλλες ακόμα, 
συγκεντρώνουν το αριθμητικά μεγαλύτερο ποσοστό δυνητικών καταναλωτών ελαιολάδου. 
Στην αγροτική περιφέρεια το προϊόν δεν είναι εξίσου δημοφιλές, εκτός από τις διάσπαρτες 
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και εστιατόρια της επαρχίας, τα οποία συνθέτουν την άκρως 
αξιόλογη από οικονομική άποψη ιρλανδική τουριστική αγορά. Στα πλαίσια της ανάλυσης του  
ανταγωνισμού, διαπιστώνουμε κατ’ αρχάς ότι στην Ιρλανδική αγορά κυριαρχεί το ελαιόλαδο 
που προέρχεται από την Ισπανία κατά κύριο λόγο και ακολουθεί το προερχόμενο από την 
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Ιταλία. Το πρώτο προτιμείται κυρίως λόγω χαμηλής τιμής και το δεύτερο λόγω καλής φήμης. 
Τα γαλλικά λάδια περιορίζονται στην κατηγορία των gourmet/delicatessen, όπου μαζί με 
ορισμένα ιταλικά απολαύουν υψηλότερων τιμών. Το ελαιόλαδο με προέλευση την Ελλάδα, 
έχει παρουσία στις κατηγορίες extra virgin, first cold press, organic και gourmet μόνο, όχι 
όμως κουπέ. Βρίσκεται στην τέταρτη θέση, πίσω από το γαλλικό, αλλά με συγκριτικά πολύ 
χαμηλότερες επιδόσεις, επειδή είναι εν πολλοίς άγνωστο στο πλατύ κοινό. Σε εξειδικευμένα 
καταστήματα διατίθενται επίσης προϊόντα από τον Λίβανο και το Μαρόκο αν και σε 
αμελητέες ποσότητες. Συνεπώς ο ανταγωνισμός για τα προϊόντα μας εντοπίζεται στα 
ομόλογά τους ισπανικά και ιταλικά. 
 
Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν 
υπολείπεται αυτής των προαναφερθέντων από άλλες χώρες, με κριτήριο την τιμή ή την 
ποιότητα. Το χαμηλότερο επίπεδο προτίμησης οφείλεται, κατά την άποψή μας, στην έλλειψη 
αναγνωρισιμότητάς τους εκ μέρους της κύριας μάζας των καταναλωτών και στη μη 
καλλιέργεια της απαραίτητης εικόνας για το ελληνικό ελαιόλαδο, μέσω των κατάλληλων 
μεθόδων προώθησης και προβολής, διαφήμισης κ.ο.κ. Η παρουσία του λαδιού μας σε 
υψηλών προδιαγραφών καταστήματα τροφίμων της Ιρλανδίας αποτελεί ένα σοβαρό 
διαπιστευτήριο αναφορικά με το επίπεδο της ποιότητάς του, έστω και αν ο όγκος των 
πωλήσεων μέσω τέτοιων σημείων διάθεσης υπολείπεται σημαντικά αυτού που επιτυγχάνεται 
μέσω των αλυσίδων σουπερμάρκετ. Φρονούμε, πάντως, ότι η παρουσία, εδώ και  ένα χρόνο 
περίπου, ελληνικού ελαιολάδου σε μεγάλες και σοβαρές αλυσίδες σουπερμάρκετ, έστω και 
υπό τον τύπο του private label, συντελεί κατ’ αρχήν θετικά στη διάδοση του προϊόντος μας 
και στην εξοικείωση του ευρύτερου ιρλανδικού καταναλωτικού κοινού με αυτό. Αναλύοντας 
περαιτέρω την παρουσία του  προϊόντος μας στην εδώ αγορά, επισημαίνουμε ότι οι 
απευθείας από την Ελλάδα εισαγόμενες στην Ιρλανδία ποσότητες είναι συγκριτικά 
περιορισμένες προς το παρόν  (γύρω στους 30 τόννους ετησίως κατά μέσο όρο). Στην ουσία 
οι εισαγωγές αυτές πραγματοποιούνται από δύο μόνο εισαγωγικές εταιρείες. Ωστόσο, ακόμα 
και αν υπολογιστούν κατά προσέγγιση οι μέσω Μεγ.Βρετανίας εισαγόμενες εδώ ποσότητες 
εκ μέρους των αντίστοιχων σουπερμάρκετ (κάτω από τη δική τους επωνυμία – private label) 
ή επώνυμων και μη προϊόντων από ανεξάρτητους εισαγωγείς, δεν πρόκειται να αλλάξουν 
δραματικά οι συσχετισμοί στα μερίδια της αγοράς. Τη μερίδα του λέοντος κατέχει η Ισπανία 
(άνω του 60% ) και ακολουθούν η Ιταλία (ποσοστό 30%  περίπου) και η Γαλλία (5% ). Κατ’ 
εκτίμηση, το ελληνικό μερίδιο περιορίζεται τρεχόντως στο πενιχρό 2% , αν όχι χαμηλότερα.  
Ελαιόλαδο από την Ελλάδα διατίθεται στην Ιρλανδική αγορά κάτω από τις εξής επωνυμίες: 

- LΙRAKIS extra virgin 
           (εισάγεται από την ιρλανδική  εταιρεία M artins Natural Foods) 

- AUTHENTIKON extra virgin organic 
      (εισάγεται από την ομογενειακής ιδιοκτησίας εταιρεία Hellenic Celtic  
      Trading) 
- KALLISTON extra virgin 
      (εισάγεται επίσης από την Hellenic Celtic Trading) 
-     GAEA extra virgin και gourmet 
      (εισάγεται περιοδικά από την ιρλανδική εταιρεία BRM arketing) 
- TESCO extra virgin (UK packing) 
      Private label του Supermarket Tesco 
- M ARKS & SPENCER extra virgin (UK packing) 

Private label του Supermarket M arks & Spencer 
- GREEK extra virgin with rosemary, chilies, garlic (UK packing-  

Περιστασιακή εισαγωγή από τα τοπικά Supermarket Superquinn) 
- Στα καταστήματα delicatessen καθώς και στις λεγόμενες farmers markets κάνουν την 

εμφάνισή τους κατά καιρούς και περίπτωση διάφορες ελληνικές επωνυμίες. Μερικές 
από αυτές (π.χ. ELEANTHOS Extra Virgin Greek Olive Oil) συσκευάζονται στη Μ. 
Βρετανία. 

 
Σημειωτέον, επίσης, ότι λόγω του έντονου ανταγωνισμού στην Ιρλανδική αγορά, αρκετές 
φορές οι αλυσίδες καταφεύγουν σε ελκυστικές προσφορές-εκπτώσεις προκειμένου να 
δελεάσουν τον καταναλωτή. Πλέον πρόσφορες για την εφαρμογή τέτοιων τακτικών είναι 
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βεβαίως οι δικές τους συσκευασίες (private label) όπου δεν απαιτείται η συναίνεση ή 
ενδεχόμενη συνεισφορά του προμηθευτή στο κόστος, όπως θα συνέβαινε προκειμένου για 
επώνυμα (branded) προϊόντα. Η επιλογή της προαναφερόμενης πολιτικής μπορεί να 
αποβλέπει επίσης στο να προσελκύσει νέους πελάτες-χρήστες ελαιολάδου.  Αυτό κρίνεται 
απαραίτητο δεδομένου ότι στις διατροφικές συνήθειες των Ιρλανδών τα άλλα φυτικά έλαια 
(παλαιότερα και τα ζωικά λίπη) ανταγωνίζονται ως ένα βαθμό το κατά κάποιο τρόπο 
«νεωτεριστικό» ελαιόλαδο, αποτελώντας ουσιώδη υποκατάστατά του, ειδικότερα στη 
μαγειρική. 
 
5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ – ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Το χονδρεμπόριο, στην ουσία δηλαδή η εισαγωγή και διάθεση, του ελαιολάδου στην 
Ιρλανδία, διεξάγεται κατά βάση από δύο κανάλια διανομής:  
α) από τις αλυσίδες σουπερμάρκετ, οι οποίες εισάγουν από την Μεγ. Βρετανία το δικής τους 
επωνυμίας ελαιόλαδο και το διαθέτουν στα εδώ καταστήματά τους και 
β) από εταιρείες εισαγωγής τροφίμων οι οποίες προμηθεύουν τα σουπερμάρκετ και τα 
ανεξάρτητα καταστήματα τροφίμων με επώνυμα προϊόντα. 
Υφίσταται, επίσης, και μία μικρότερη, τρίτη, κατηγορία, στην οποία ανήκουν τοπικές 
επιχειρήσεις οι οποίες συσκευάζουν προϊόντα με την επωνυμία τους και τα διακινούν μέσω 
καταστημάτων τροφίμων και σoυπερμάρκετ. Κατά κανόνα οι αλυσίδες σουπερμάρκετ δεν 
προβαίνουν σε απευθείας εισαγωγές από το εξωτερικό, προτιμώντας τη μεσολάβηση τοπικού 
εισαγωγέα/αντιπροσώπου. Ως εκ τούτου, η κατά τεκμήριο πρόσβαση στην αγορά εκ μέρους 
ενδιαφερόμενων Ελλήνων εξαγωγέων ενδείκνυται να γίνει είτε μέσω των κεντρικών 
γραφείων των μητρικών εταιρειών των αλυσίδων σουπερμάρκετ οι οποίες εδρεύουν στη Μεγ. 
Βρετανία  (προκειμένου για συσκευασίες private label), ή μέσω εδώ εισαγωγικών εταιρειών. 
Επισημαίνεται ότι ειδικότερα όσον αφορά το ελαιόλαδο, δεν υπάρχουν αποκλειστικοί 
εισαγωγείς του προϊόντος στην Ιρλανδία. Όσον αφορά στο λιανεμπόριο, η τοπική αγορά 
συντίθεται κυρίως από ικανό αριθμό αλυσίδων σουπερμάρκετ, από τις οποίες 5 ή 6 
καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε πωλήσεις. Υφίστανται επίσης αρκετά σε αριθμό 
ανεξάρτητα καταστήματα τροφίμων, ιδίως στις μεγαλύτερες πόλεις, που ανήκουν στην 
κατηγορία των delicatessen / gourmet. Τέλος, λειτουργούν οι λεγόμενες “farmers markets”, 
κάτι σαν τις δικές μας λαϊκές αγορές, στις οποίες μεταξύ άλλων διατίθενται βιολογικά 
προϊόντα και προϊόντα υγιεινής ή παραδοσιακής διατροφής. 
 
Γενικότερα, τα κανάλια διανομής στην Ιρλανδία εμφανίζουν τη γνωστή, συμβατική δομή 
κατά ένα ποσοστό, αλλά λόγω του μικρού μεγέθους της αγοράς και άλλων ιδιαιτεροτήτων, 
υφίστανται και αποκλίσεις. Η πρώτη ιδιαιτερότητα αντανακλάται στο γεγονός ότι για λόγους 
ιστορικούς και μακρόχρονης παράδοσης, τα ιρλανδικά κανάλια (πέραν της περίπτωσης των 
σουπερμάρκετ που αναφέρθηκε πρωτύτερα) αποτελούν στην πράξη, κατά ένα σεβαστό 
ποσοστό, προεκτάσεις των βρετανικών. Κατά δεύτερο, παρατηρείται συχνά συνειδητή 
σύμπτωση εισαγωγέα, χονδρεμπόρου και διανομέα, αφού αυτό συνεπάγεται τη μείωση του 
κόστους διαχείρισης.  Η διαμόρφωση αυτή είναι τελικά και επιθυμητή, επειδή ακριβώς 
μπορεί να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα μέσω της συγκράτησης της τελικής τιμής. 
Πάντως δεν υπάρχουν εξειδικευμένα ή αποκλειστικά κανάλια διανομής αφιερωμένα στη 
διακίνηση και εμπορία του ελαιολάδου. 
 
6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ- ΠΡΟΒΟΛΗ 
 
Ο βαθμός αναγνωρισιμότητος του ελληνικού ελαιολάδου στην Ιρλανδία είναι συγκριτικά 
χαμηλός. Σε σύγκριση με το ισπανικό και το ιταλικό που είναι πολύ γνωστά στην εδώ αγορά, 
το προϊόν μας δεν χαίρει ανάλογης, σε σχέση με την υψηλή του ποιότητα, εκτίμησης. Όχι 
επειδή υποφέρει από κακή φήμη αλλά επειδή είναι μάλλον άγνωστο στην πλατειά μάζα των 
καταναλωτών.  Πρόσφατα παρατηρείται κάποια κινητικότητα, η οποία αφορά πρωταρχικά 
στην παρουσία του στα ράφια μεγάλων αλυσίδων έστω και κάτω από την δική τους 
επωνυμία, όπως προαναφέρθηκε. Αξιέπαινη είναι και η προσπάθεια των εδώ εισαγωγέων 
επώνυμου ελαιολάδου από την Ελλάδα να τοποθετήσουν το προϊόν σε καταστήματα 
delicatessen, κυρίως, και δευτερευόντως, λόγω των δυσκολιών, σε αλυσίδες σουπερμάρκετ. 
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Να επισημανθεί εδώ ότι ως τώρα τα επώνυμα ελληνικά λάδια τοποθετούνται σε εκείνα τα 
ράφια των σουπερμάρκετ που προορίζονται για προϊόντα delicatessen (σε όσα από τα 
σουπερμάρκετ έχουν επιτύχει τη διείσδυσή τους π.χ. αλυσίδες Superquinn, Landis, M ace), 
και όχι μαζί με όλα τα υπόλοιπα ομοειδή τους από άλλες χώρες προέλευσης. Η εν λόγω 
μεταχείριση εκτιμάται μεν κατ’ αρχήν από άποψη γοήτρου, δεν συμβάλλει όμως από άποψη 
προώθησης του όγκου των πωλήσεων. Η απουσία ισχυρού ομογενειακού στοιχείου και η 
έλλειψη ελληνικών εστιατορίων στην Ιρλανδία αποτελεί έναν ακόμα αρνητικό παράγοντα για 
τη διάδοση του ελαιολάδου μας. Προς το παρόν λειτουργούν τέσσερα εστιατόρια με 
ελληνική κουζίνα στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, τα τρία από τα οποία 
είναι νεοπαγή, ενώ ετοιμάζεται το άνοιγμα ενός πέμπτου. Ένα ακόμα ελληνικό εστιατόριο 
λειτουργεί στο έδαφος της Βόρειας Ιρλανδίας (Ωλστερ) η οποία ως γνωστόν ανήκει στην 
εκτός αρμοδιότητας του Γραφείου ΟΕΥ Δουβλίνου επικράτεια του Ην.Βασιλείου. Με βάση 
τις ως άνω διαπιστώσεις καταφαίνεται η ανάγκη ενεργοποίησης του ελληνικού 
επιχειρησιακού δυναμικού και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών προώθησης και προβολής του 
εθνικού μας προϊόντος στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, εάν επιθυμούμε να καταλάβουμε το 
μερίδιο της αγοράς που μας αντιστοιχεί και μας ανήκει με βάση τις γνωστές άλλωστε 
δυνατότητες του ελαιολάδου μας. Παρακάτω απαριθμούνται οι προσφερόμενες δυνατότητες 
τις οποίες θα χρειαστεί να μελετήσουμε προς αξιοποίηση στο αμεσότερο δυνατό μέλλον: 
 
Α. Στην Ιρλανδία πραγματοποιείται κάθε χρόνο διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών στην 
οποία συμμετέχουν εταιρείες τροφίμων από όλο τον κόσμο. Η εν λόγω έκθεση προσφέρεται 
για την προβολή του ελαιολάδου και την ανάπτυξη συνεργασίας με τοπικούς εισαγωγείς. Ως 
εκ τούτου συνιστάται από το Γραφείο μας ως εργαλείο κατόπτευσης, αρχικά, της αγοράς και 
στη συνέχεια καλλιέργειας και ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων με εδώ εισαγωγείς. Οι 
ενδιαφερόμενοι Έλληνες εξαγωγείς μπορούν για λεπτομέρειες  να αποταθούν στους 
οργανωτές ως εξής: 
 
     “SHOP” Food & Beverage Exhibition (πρώην IFEX), Δουβλίνο (8-10-10/2006): 

Expo Exhibition Ltd 
Unit 17, Building 2, The Courtyard  
Carmenhall Road, Sandyford  
Dublin 18 - Ireland 

Tel: +353 1 295 8181 
Email: info@ expo-events.com  
W eb: www.plan-expo.com 

 
Β. Ουσιαστικής σημασίας για την προβολή του ελαιολάδου μας και την προώθηση της 
γνωριμίας του με εδώ εισαγωγείς, εμπόρους, εστιάτορες αλλά και δημοσιογράφους και 
διαμορφωτές γνώμης θα αποτελούσε κατά την άποψή μας η διοργάνωση σεμιναρίων 
παρουσίασης του ελαιολάδου μας και η διεξαγωγή σειράς γευσιγνωσιών. Την εν λόγω 
μεθόδευση εφαρμόζουν τακτικά οι Ιταλοί προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιό τους στην 
αγορά. Η συμβολή και ο ρόλος του ΟΠΕ σε μια τέτοια περίπτωση είναι καταλυτικός και θα 
προτείναμε να εξεταστεί, σχετικά. 
 
Γ. Διαφήμιση χαμηλού προφίλ, ειδικές προσφορές και διαγωνισμοί (είτε μέσω ραδιοφωνικών 
εκπομπών που είναι σχετικά πιο συμφέρουσες οικονομικά αλλά και αποτελεσματικές, είτε 
on-the-spot  με ειδικά κουπόνια στα σημεία πώλησης) με έπαθλο ποσότητες ελαιολάδου ή 
ταξίδια στην Ελλάδα για τους συμμετέχοντες καταναλωτές  θα δημιουργούσαν, όπως 
πιστεύουμε, το απαιτούμενο κλίμα για την καλλιέργεια της γνωριμίας του καταναλωτικού 
κοινού με το ελληνικό λάδι. Εφ’ όσον υπάρχουν σχετικά προγράμματα στήριξης του ΟΠΕ ή 
άλλων φορέων για τέτοιου είδους δραστηριότητες, θα ήταν ευκταία η συμπερίληψη της 
περίπτωσης της Ιρλανδίας. 
 
Δ. Επειδή η οργάνωση εβδομάδων ελληνικών τροφίμων και γαστρονομίας σε εδώ αλυσίδες 
σουπερμάρκετ δεν είναι πρακτικά εφικτή, λόγω της στενής για την ώρα, διαθέσιμης γκάμας 
κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή μας σε ανάλογες εκδηλώσεις με θέμα τη Μεσογειακή 
διατροφή και κουζίνα. Σε μια απ’ αυτές που συμμετείχαμε πέρυσι (ήταν και η μοναδική που 
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διοργανώθηκε στα δύο τελευταία χρόνια στην Ιρλανδία) από την αλυσίδα Superquinn, η 
επιτυχής παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου στην εκδήλωση βοήθησε στην εδραίωση της 
συνεργασίας των εισαγωγέων του με το εν λόγω σουπερμάρκετ και στην μόνιμη τοποθέτηση 
του προϊόντος στα ράφια των καταστημάτων της αλυσίδας. Όπως και τότε αρωγός στην 
ελληνική συμμετοχή ήταν ο ΟΠΕ, πιστεύουμε ότι και σε μελλοντική εκδήλωση θα υπάρξει η 
αναγκαία συνδρομή του και, τέλος, 
 
Ε. Οι προσκλήσεις εκπροσώπων αλυσίδων σουπερμάρκετ και εισαγωγικών εταιρειών να 
επισκεφθούν την Ελλάδα (εγκαταστάσεις συσκευαστηρίων, ελαιοτριβεία και ιδίως εκθέσεις 
τροφίμων στην Ελλάδα) πιστεύουμε ότι θα συνεισέφερε θετικά στην επιδίωξη για 
εξασφάλιση ηυξημένων θέσεων σε σημεία πωλήσεως, εξέλιξη που είναι απαραίτητη για την 
αύξηση των πωλήσεων. Οι αρμόδιοι κλαδικοί φορείς θα μπορούσαν να συμβάλλουν, στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων τους, στην ανάληψη και εφαρμογή μιας τέτοιας πρωτοβουλίας 
 
Καταλήγοντας κρίνουμε ως εφικτή, υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, την αύξηση των 
εξαγωγών μας στη μικρή συγκριτικά αγορά της Ιρλανδίας, δεδομένης της υψηλής ποιότητας 
του ελληνικού ελαιολάδου. Το ελπιδοφόρο πρόσφατο ντεμπούτο του προϊόντος μας στα 
ράφια των ιρλανδικών σουπερμάρκετ σε συνάρτηση με τη σταθερά μεγενθυνόμενη τοπική 
αγορά και η και η συχνότερη επαφή των ιρλανδών με τη μεσογειακή διατροφή ως 
περιηγητών ή ιδιοκτητών κατοικίας στις χώρες της λεκάνης συμπεριλαμβανομένης της 
Ελλάδος, αποτελούν κατά την πεποίθησή μας δύο πολύ ευνοϊκούς παράγοντες προς τη θετική 
κατεύθυνση. 
 
 
 



 191

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

IRELAND 

 
OLIVE OIL IM PORTS 
 

Quantity in Tonnes 
 

Value in 000 €  
COUNTRY OF 
ORIGIN 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Belgium 1 91 48 263 417 3 156 124 701 1.221 
China    2     16  
Denmark 97 3    56 9    
France 39 82 63 74 108 179 189 154 156 248 
Germany 116 274 571 116 74 391 769 1.511 211 185 
Great Britain 339 452 405 597 843 1.221 1.148 966 1.796 2.475 
Greece 31 29 34 30 27 126 105 125 106 78 
Italy 471 541 603 773 626 1.569 1.742 1.848 2.161 1.979 
Netherlands 84 307 0 5 5 250 369 2 27 31 
Northern Ireland 7 46 28 22 17 24 140 111 97 78 
Portugal 3 3 3 5 4 13 12 12 15 17 
Spain 669 914 1.034 1.013 1.060 1.772 2.396 2.590 2.689 2.891 
USA    11 5    58 25 
Other 3 7 3 17 9 9 26 11 46 19 
TO TAL 1.860 2.749 2.792 2.928 3.195 

 

5.613 7.061 7.454 8.079 9.247 

 

 
Source: CSO 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 
IRELAND 
 
OLIVE OIL IM PORTS 
CN 15091010  
Virgin lampante olive oil obtained from the fruit of the olive tree solely by mechanic or other physical means under conditions that do not lead to 
deterioration of the oil*. 
 

Quantity in Tonnes 
 

Value in 000 €  
COUNTRY OF 
ORIGIN 2001 2002 2003 2004 2005 Jan-M ar 

2006 
2001 2002 2003 2004 2005 Jan-M ar 

2006 
France 3 2 1  16 6 7 3 2  42 17 
Germany  29 10  9 7  118 39  46 36 
Great Britain 37  99 78 50 18 15 105 180 117 132 53 27 
G reece 5    .  17    1  
Italy 29 45 26 50 45 21 61 76 65 156 68 53 
Netherlands  282  2 5 3  282 1 3 16 11 
Spain 46 2 1 40 .  120 6 3 88 9  
Other 1  1 2 1    1 2 2  
TO TAL 121 459 117 144 94 52 311 665 228 381 237 144 

Source: CSO 
 
 
 
 
 



 193

 
IRELAND               
 
OLIVE OIL IM PORTS 
CN 15091090  
Olive oil obtained from the fruit of the olive tree solely by mechanic or other physical means under conditions that do not lead to deterioration of 
the oil, untreated (excl. virgin lampante oil)*. 
 

Quantity in Tonnes 
 

Value in 000 €  
COUNTRY OF 
ORIGIN 2001 2002 2003 2004 2005 Jan-M ar 

2006 
2001 2002 2003 2004 2005 Jan-M ar 

2006 
Belgium 1 14 45 261 417 93 3 50 114 692 1.221 327 
France 28 73 57 73 91 22 118 138 119 152 203 62 
Germany 116 245 561 116 63 10 391 651 1.472 211 131 53 
Great Britain 102 94 92 193 298 26 495 350 236 506 864 119 
G reece 17 23 31 26 27 9 63 71 107 79 77 31 
Italy 243 340 240 388 239 65 900 1.200 759 1.304 755 219 
M orocco     1      5  
Netherlands         1 12 15 1 
Northern Ireland 7 45 28 21 17 13 24 137 111 92 78 57 
Portugal 3 3 3 5 4 1 13 12 12 15 17 4 
Spain 18 233 527 532 425 252 66 621 1.360 1.440 1.179 998 
Tunisia  2 1     7 6    
Other        16  29 1  
TO TAL 535 1.076 1.585 1.626 1.586 491 2.073 3.253 4.297 4.532 4.546 1.871 

 
Source: CSO 
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IRELAND 
 
OLIVE OIL IM PORTS 
CN 15099000  
Olive oil and fractions obtained from the fruit of the olive tree solely by mechanic or other physical m eans under conditions that do not lead to 
deterioration of the oil (excl. virgin and chemically modified oil)* 
 

Quantity in Tonnes 
 

Value in 000 €  
COUNTRY OF 
ORIGIN 2001 2002 2003 2004 2005 Jan-M ar 

2006 
2001 2002 2003 2004 2005 Jan-M ar 

2006 

Belgium  77 3 2    106 10 9   
France 8 7 5 1 1  54 48 33 4 3 1 
Great Britain 196 256 208 297 470 76 607 610 555 983 1.386 547 
G reece 9 6 3 4   46 34 18 27   
Italy 199 156 336 330 316 79 608 466 1.020 685 1.070 410 
Netherlands 20      65      
Spain 597 671 506 441 635 151 1.558 1.745 1.227 1.161 1.703 407 
USA    11 5     58 25  
Other 2 1 1 6 3 . 8 3 2 30 21 2 
TO TAL 1.031 1.174 1.062 1.092 1.430 306 2.946 3.012 2.867 2.957 4.197 1.367 

Source: CSO  
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IRELAND 
 
OLIVE OIL IM PORTS 
CN 15100010  
Crude olive oils and blends, including blends with those of heading 1509*. 
 

Quantity in Tonnes 
 

Value in 000 €  
COUNTRY OF 
ORIGIN 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Denmark 97 3    56 9    
Great Britain  1 16    2 35 1 1 
Netherlands  23  3   82  12  
Northern Ireland  1  1   3  5  
Spain  8     24    
Other           
TO TAL 97 36 16 4 0 

 

56 120 35 18 1 

 

Source: CSO 
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IRELAND 
 
OLIVE OIL IM PORTS 
CN 15100090  
Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or 
fractions with oils or fractions of heading 1509 (excluding crude oils)* 
 

Quantity in Tonnes 
 

Value in 000 €  
COUNTRY OF 
ORIGIN 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005 
Germany     2     8 
Great Britain 4 2 11 57 57 14 6 23 174 171 
Italy   1 5 26   4 16 86 
Lebanon          1 
Netherlands 64 2    185 5    
Spain 8     28     
Other         1  
TO TAL 76 4 12 62 85 

 

227 11 27 191 266 

 

Source: CSO 
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

List of com panies selected from  the K om pass directory by the keywords: 
-International food specialities trade,  

Company  
Products:(D=distributor, I=Importer, P=Producer, 
A=Agent, E=Exporter, S = Service Provider)  

RHM  (Ireland) Ltd  
 
W hitestown Industrial Estate 
Blessington Road, Tallaght , Dublin 24 - Ireland 
Tel: + 353 1 8300411 
Fax: + 353 1 8308591 
E-mail: p.macgabhann@ rhm.ie 
W eb: www.rhm.ie 

Nature of business: Activities M anufacturer & 
distributor of packaged/branded grocery products 
to the retail sector.  

Trade Names Distributor : Paxo, Saxa, 
M cDougall, Sharwood, Chesswood,Capri-Sun, 
One Cal, Bisto, Baxters, Barts , Atora, Kipling 
Cakes, Ocean Spray, Lemon & Lime Grass, 
Country Kitchen, Gateaux, Cadbury Cakes, 
Golden Crest, Pride Valley, Fernhill, Discovery, 
Newmans. 

Products: 
-I Food products NES (trade) 
-D International food specialities (trade) 
-D Bread, cakes and pastry (trade) 
 
-D Food products, canned (trade) 
-D Vinegar, condiments and sauces (trade) 
-D Food products, frozen or deep frozen (trade. 
-D Fruit and vegetables, processed and preserved 
(trade). 
-E Beverages (trade) 

Richmond M arketing Ltd  
 
Unit 43  
Park W est, Nangor Road ,  
Dublin 12 - Ireland 
Tel: + 353 1 6233222 
Fax: + 353 1 6233233 
E-mail: info@ richardmarketing.com 
W eb: www.richmondmarketing.com 

Nature of business: Activities Food and beverage 
distributors.  

Trade Names Distributor: Tiger Beer, Carpe 
Diem Kefir, Kombucha, Red Bull, Aqua Libra, 
Amoy Foods, Kefir, Purdeys, Jelly, Belly, 
Loaker.  

Products: 
-I Importers and exporters, general. 
-D Importers-exporters, food and beverages. 
-I Food products NES (trade) 
 
-D International food specialities (trade) 
-D Sugar confectionery (trade). 
-E Beverages (trade). 
-D Beer and lager beers (trade). 
-D Juices, fruit and vegetable (trade) 
-D Lemonade, carbonated and soft drinks (trade) 

Horgans Delicatessen Supplies Ltd 
 
Knocknamuck  
M itchelstown , Co Cork - Ireland 
Tel: + 353 25 41200 
Fax: + 353 25 24992 
E-mail: info@ horgans.com 
W eb: www.horgans.com 

Nature of business: Activities Nationwide 
distributors to the retail trade of high class chilled 
delicatessen products.  

Trade Names Distributor: The Laughing Cow, Le 

Products: 
-E Importers and exporters, general 
-D Importers-exporters, food and beverages. 
-E M eat products (trade). 
-D M eat, processed, fresh (trade) 
-D M eat, salted, dried or smoked (trade) 
-E Dairy products (trade) 
-D Cheese (trade) 
-E Food products NES (trade) 
-D International food specialities (trade) 
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Foue Ham, Horgans, Vintage Cheddar, M ini 
Babybel, St Killian , Reinert Pfeffer, Castelli, 
Salakis, Vergeer Kass Dutch Edam W edges, M D 
M ozzerella , Emblem Pure Corned Beef, Blacky 
Cooked Ham, Culrose Ox Tongue, Port Salut , 
Amend, Negroni Parma Ham , Roitelet 
Camembert, Tipperary Emmental, Bonta Divina. 

Dublin Food Sales Ltd 
 
Unit 2/3 
Glasnevin Business Park, Ballyboggan Road , 
Dublin 11 - Ireland 
Tel: + 353 1 8303833 
Fax: + 353 1 8301880 
E-mail: info@ dublinfoodsales.ie 
W eb: www.dublinfoodsales.ie 

Nature of business: Activities Suppliers of a wide 
range of food products to the catering trade.  

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade) 

Richmond Group Ltd  
 
Unit 43  
Parkwest Business Park, Nangor Road , Dublin 
12 - Ireland 
Tel: + 353 1 6233222 
Fax: + 353 1 6233233 
E-mail: info@ richardmarketing.com 
W eb: www.richmondmarketing.com 

Nature of business: Activities Food and Nature of 
business: Activities Fuel distributors & grocery 
distributors  

Products: 
-E Importers and exporters, general 
-D Importers-exporters, food and beverages. 
-E Food products NES (trade) 
-D International food specialities (trade) 
-D Sugar confectionery (trade) 
-E Beverages (trade) 
-E Petroleum products and fuel (trade) 

M acrus Ltd 
 
Ballymount Cross Ind Est 
Ballymount Road, Tallaght ,  
Dublin 24 - Ireland 
Tel: + 353 1 4501614 
Fax: + 353 1 4501975 
E-mail: d.mcgreal@ macrusltd.com 

Nature of business: Activities Food distribution.  

Trade Names Distributor: Haagen-Dazs  

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade). 
-D Food products, canned (trade). 
-D Food products, frozen or deep frozen (trade) 

Asia M arket 
 
18 Drury Street 
Dublin 2  -  Ireland 
Tel: +353 1 6779764  
Fax:+353 1 6795012  

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade) 

BR M arketing Ltd  
 
40 Rosemount Park Drive  
Rosemount Business Park, Ballycoolin Road , 
Dublin 11 - Ireland 

Products: 
-I Importers and exporters, general 
-D Importers-exporters, food and beverages 
-I Food products NES (trade) 
-D International food specialities (trade) 
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Tel: + 353 1 8850800 
Fax: + 353 1 8850899 
E-mail: william@ brmark.ie 
W eb: www. www.brmark.ie  
Contact: M r. W illiam Rochford (Director, 
M arketing) 

Nature of business: Activities BR M arketing 
specialises in the marketing, selling and 
distribution of speciality and gourmet food 
products.  

Trade Names Distributor: M onini, Agnesi, Grand 
Italia, Bisca, Blue Dragon, Ligo, Celestial 
Seasonings, Elsenham, Fragata, Gaea, Kuhne , 
W olf, W anted, French's, Bar-B-Bar . 
Products: M ore==>  

-D Biscuits and crackers (trade) 
-D Coffee, tea and infusion products (trade) 
-D Vegetable oils, edible (trade) 
-D Vinegar, condiments and sauces (trade) 
-I Beverages (trade) 
-D M ineral waters (trade) 
-E M arketing and merchandising services 
-S M arketing services for the food industry 

Cavistons Food Emporium  
 
59 Glasthule Road  
Sandycove, Co Dublin - Ireland 
Tel: + 353 1 2809120 
Fax: + 353 1 2844054 
E-mail: info@ cavistons.ie 
W eb: www.cavistons.ie 

Nature of business: Activities Distributors of high 
class gourmet foods - fish and poultry. 
delicatessen and restaurant; Fresh seafood. 
Organic free range poultry Game when in season 
Organic fruit and vegetables Cooked meats - 
salami, hams etc. Seafood restaurant with wine 
licence.  

Products: 
-M eat and game, processed and preserved. 
-D Pate, me. 
-and birds, processed and preserved. 
-D Goose, duck and chicken, cooked,   
 preserved. 
-process. 
-D Fish specialities, cook. 
-D Hors d'oeuvres, fish bas. 
-products NES (trade). 
-D International food specialities (trade). 
-E Restaurants 
-S Restaurants 

Complete Cuisine Dublin Ltd  
 
Unit 12  
Blanchardstown Corporate Park ,  
Dublin 15 - Ireland 
Tel: + 353 1 8243303 
Fax: + 353 1 8243197 
E-mail: sales@ comletecuisine.com 
W eb: www.comletecuisine.com 

Products: 
-Dairy products (trade). 
-D Ice cream (trade). 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade). 
-D Bread, cakes and pastry (trade). 
-D Food products, frozen or deep frozen (trade). 
-D Food products, chilled (trade) 

Delicatessen M eat Supplies Ltd  
 
Unit 66  
Cherry Orchard Industrial Estate, Ballyfermot  
Dublin 10 - Ireland 
Tel: + 353 1 6261706 
Fax: + 353 1 6262646 
E-mail: info@ delimeats.ie 

Trade Names: Delicatessen M eat Supplies 
Distributor  

Products: 
-Abattoir products, meat, sausage casings (trade). 
-D M eat, fresh (trade) 
trade). 
-D Seafood, bottled, canned or otherwise packaged 
(trade) 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade). 
-D Food products, canned (trade) 

Flanagans Sales & M arketing  
 
Unit 3D  

Products: 
-EI Importers and exporters, general. 
-D Importers-exporters, food and beverages. 
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Riverview Business Park, Nangor Road , Dublin 
12 - Ireland 
Tel: + 353 1 4506100 
Fax: + 353 1 4080230 
E-mail: michael@ flanagansdirect.com 
W eb: www.flanagansdirect.com 

Nature of business: Activities Distributors of 
biscuits, crispbreads, chocolates, jams and 
marmalades.  

Trade Names Distributor: Burton, Ryvita, 
SwarteVicomte, Follain, Ye Olde Oak, Peperami, 
Robinson Young, Polyco, Burtons Biscuits, 
Ryvita. 

-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade). 
-D Health and diet foods (trade). 
-D Bread, cakes and pastry (trade). 
-D Biscuits and crackers (trade). 
-D Food products, canned (trade) 

Fothergills  
 
141 Upper Rathmines Road  
Rathmines, Dublin 6 - Ireland 
Tel: + 353 1 4962511 
Fax: + 353 1 4962051 

Nature of business: Activities Delicatessan and 
confectionery.  

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade) 

General M ills Ireland  
 
Unit 16  
Fonthill Industrial Park, Clondalkin ,  
Dublin 22 - Ireland 
Tel: + 353 1 6161556 
Fax: + 353 1 6161549 
E-mail: marie.scott@ genmills.com 

Nature of business: Activities Food distributors.  

Products: 
-Dairy products (trade). 
-D Ice cream (trade). 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade). 
-D Bread, cakes and pastry (trade). 
-D Fruit and vegetables, processed and preserved 
(trade) 

Gleneely Foods  
 
Unit 5 Kilcarbery Park  
New Nangor Rd, Clondalkin  
Dublin 22 - Ireland 
Tel: + 353 1 4030300 
Fax: + 353 1 4030301  

Nature of business: Activities Cheese and food 
services specialists.  

Trade Names Distributor: Alpilatte, Ullerslev, 
M utti, Olearia del Garda, La Garafola, Tavela, 
M ollini, Bertarini, Pagani,  

Products: 
-Importers and exporters, general. 
-D Importers-exporters, food and beverages. 
-products NES (trade). 
-D International food specialities (trade) 
-D Pasta products (trade) 

Jaymark Sales & M arketing  
 
Ballymount Avenue  
W alkinstown , Dublin 12 - Ireland 
Tel: + 353 1 4081400 
Fax: + 353 1 4516696 
W eb: www.johsonbrothers.ie 
 
  

Products: 
-Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade). 
-D Biscuits and crackers (trade). 
-D Coffee, tea and infusion products (trade). 
-D Food products, canned (trade). 
-D Nuts, processed (trade). 
-D Sugar confectionery (trade) 
-D toiletries (trade). 
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-D Cosmetics and creams (trade). 
-E M arketing and merchandising services. 
-S M arketing strategy consultants 

K & C Norton W holesale Foods Ltd  
 
Unit 5C  
Ballymount Trading Estate, W alkinstown , 
Dublin 12 - Ireland 
Tel: + 353 1 4503062 
Fax: + 353 1 4504889 

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade) 

Activity: Activities Italian food wholesalers.  

Kelkin Ltd  
 
Unit 1  
Crosslands Ind Pk, Ballymount Cross ,  
Dublin 12 - Ireland 
Tel: + 353 1 4600400 
Fax: + 353 1 4600411 
W eb: www.kelkin.ie 

Nature of business: Activities M anufacturers and 
distributors of leading brands to the grocery, 
pharmacy and health food sector.  
Trade Names Distributor: Kelkin, Phileas Fogg, 
Jordans Cereals & Bars, Filippo Berio Olive Oil, 
Cardini Salad Dressing, Granose Soya Products, 
Provamel Soya Products, Baby Organix, 
Ultrapharm Gluten Free, Crespo Olives, Celtic 
Irish Chocolates, GR Lane, Kwai Garlic,  Ortis,  
FSC, Potters, Healthilife, Vitabiotics, Tea Tree, 
Olbas Oil, W hole Earth, Simply Delicious, St 
Dafour Preserves, Ainsley Harriott. 

Products: 
-E Biscuits, crackers, crisps and savoury snacks. 
-P Popcorn. 
-E Breakfast cereals. 
-P M uesli. 
-E Health and diet products 
-P Nut and protein foods, dietetary. 
-E Nuts, process. 
-P Nuts, packaged. 
-E Food products NES (trade). 
-D Organic food products (trade) 
-D International food specialities (trade). 
-D Health and diet foods (trade) 

La Rousse Foods  
 
31 Park W est  
Nangor Road ,  
Dublin 12 - Ireland 
Tel: + 353 1 6234111 
Fax: + 353 1 6234042 
E-mail: info@ laroussefoods.ie 
W eb: www.laroussefoods.ie 

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade) 

Cork Distribution Co  
 
M arino Commercial Park 
Unit K 9  
Centre Park Road 
Cork, Ireland  
Tel: +353 21 4314011  
Fax: +353 21 4310611 
M obile: +353 86 2766889 
E-mail: franodonoghue@ eircom.net 

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade. 
-D Food products, frozen or deep frozen   
 (trade) 

Terroirs Ltd  
 
103 M orehampton Road  
Donnybrook, Dublin 4 - Ireland 

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade. 
-E Beverages (trade). 
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Tel: + 353 1 6671311 
Fax: + 353 1 6671312 
E-mail: info@ terroirs.ie 
W eb: www.terroirs.ie 

-D W ines (trade) 

Eirespan  
 
Unit J3/K12  
M erchants Yard, East W all Road ,  
Dublin 1 
Tel: + 353 1 8881887 
Fax: + 353 1 8881886 
M obile: + 353 86 8100785 
Contact: M onica M atellano 
W eb: www.eirespan.com 
  

Products: 
-Cheese. 
-D Cheeses, Spanish 
and exporters, general. 
-D Importers-exporters, food and beverages. 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade) 

Little Italy Ltd  
 
139 North King Street  
Dublin 7, Ireland  
Tel: +353 1 8725208  
Fax: +353 1 8733299 
W eb: www.littleitalyltd.com  
Trade Names Distributor: Corticella Pasta, Ponti 
Preserves, Oleoficio, Viola Olive Oil, 
Sanpellegrino M ineral W ater. 

Products: 
-Food products NES (trade. 
-D International food specialities (trade). 
-D Pasta products (trade). 
-D Coffee, tea and infusion products (trade. 
-E Beverages (trade). 
-D M ineral waters (trade) 

T Hanrahan & Sons Ltd  
 
Raheen Industrial Estate  
Limerick, Ireland  
Tel: +353 61 210300  
Fax: +353 61 301526 
E-mail: dermothanrahan@ completecuisine.com 
W eb: www.completecuisine.com  

Trade Names: Complete Cuisine Distributor  

Products: 
-Dairy products (trade). 
-D Ice cream (trade. 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade. 
-D Bread, cakes and pastry (trade). 
-D Food products, frozen or deep frozen (trade. 
-D Food products, chilled (trade) 

The Real Irish Food Company  
 
Unit 3 Boyne Business Park  
Greenhills, Drogheda , Co Louth - Ireland 
Tel: + 353 41 9835458 
Fax: + 353 41 9835491.  

Nature of business: Activities M anufacturing, 
marketing, distribution company of own products 
under Real Irish Food Co and production for 
established brands.  

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade) 

Egans Value Centre  
 
397 North Circular Road  
Phibsboro, Dublin 7 - Ireland 
Tel: + 353 1 8301177 
Fax: + 353 1 8301614 
E-mail: vcegans@ bdjg.ie 

Products: 
-Chain stores and supermarkets. 
-D Cash and carry centre operators. 
-E Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade). 
-D Food products, canned (trade). 
-D Food products, frozen or deep frozen (trade) 

HL Commodity Foods Ltd  Products: 
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Emly Road  
Hospital , Co Limerick - Ireland 
Tel: + 353 61 472222 
Fax: + 353 61 475236 
E-mail: harryl@ hlcf.ie 
W eb: www.hlcommodityfoodf.com 

Nature of business: Activities Retail and 
wholesale specialists of Italian food and wine.  

Trade Names Distributor: Corticella Pasta, Ponti 
Preserves, Oleoficio, Viola Olive Oil, 
Sanpellegrino M ineral W ater.  

-Food products NES (trade). 
-D International food specialities (trade. 
-D Pasta products (trade). 
-D Coffee, tea and infusion products (trade. 
-E Beverages (trade). 
-D M ineral waters (trade) 

Boyne Valley Foods Ltd. 

International Private company 
Platin Rd., Drogheda, Co Louth, Ireland 
Tel: + 353 41 987 0300 
Fax: + 353 41 987 0339 
W eb: www.boynevalleyfoods.ie 
Activities: M erchant W holesalers 
Description: W holesale: M anufacture and 
distribution of grocery products 

Primary SIC: Groceries, General Line, Primary 
NAICS: General Line Grocery 

Batchelors Limited. 
P.O. Box 88, Cabra W est,  
Dublin 7 - Ireland 
Tel: + 353 1 838 0133 
Fax: + 353 1 838 4644 
Contact: Eugene Heary. (M anaging Director.) 

D-Food products 

 

List of companies selected from the Kompass directory by the keywords:  
-Organic foods, trade  

Company  
Products:(D=distributor, I=Importer, P=Producer, 
A=Agent, E=Exporter, S = Service Provider)  

Gem Pack Foods Ltd  
 
Damastown Industial Park  
M ulhuddart , Dublin 15  
Tel: +353 1 8119466 
Fax: +353 1 8119470 
Email: info@ gempackfoods.ie 
W eb: www.gempackfoods.ie 

Nature of business: Activities Specialists in 
catering products including sachets of sugar, salt 
& pepper for hotels/catering sectors.  

Trade Names: Gem Pack Distributor Goldseal 
Distributor Sunsweet Distributor GEM  
Distributor Sunmaid Distributor  

Products: 
-Flour and flakes, cereal 
-P Flour, mixed cereals 
-vegetables, processed 
-vegetables, dried 
-extracts 
-processed 
-Sugar 
-candied 
-processed  
-E Food products NES (trade) 
-D Organic food products (trade) 
-D Food products, canned (trade) 

Stafford Lynch Ltd  
 
W illsborough Ind Estate  
Clonshaugh , Dublin 17  

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D Organic food products (trade). 
-D Health and diet foods (trade). 
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Tel: +353 1 8023100 
Fax: +353 1 8670795 
W eb: www.staffordlynch.ie 

Nature of business: Activities Importers, 
distributors & marketing of grocery & homeware 
products.  

Trade Names: W alker Distributor, Bahlsen 
Distributor, Supercook Distributor, LoSalt 
Distributor, Choice Distributor, Dan Cakes 
Distributor, M elitta Distributor, Casa Fiesta 
Distributor, Schwartz Distributor,Krakus 
Distributor,  Vileda Distributor, Bicks Distributor, 
Sudocrem Distributor Barilla Distributor, Drink 
10 Distributor Pogens Krisp-Rolls Distributor 
Canderel Distributor Flix Distributor W ells 
Distributor Kikkoman Distributor Granini 
Distributor, Lynfare Bakery Distributor, Conimex 
Distributor, W hites Speedicook Distributor 
Newmans Own Distributor, Ritter Sport 
Distributor, Nestle Cakes Distributor Shere Khan 
Distributor,Kettle Chips Distributor  

-D Bread, cakes and pastry  
-D Biscuits and crackers (trade). 
-D Cocoa and chocolate products   
 (trade). 
-D Vinegar, condiments and sauces  
 (trade) 

Organica  
 
Unit 11  
Ballybrit Industrial Estate , Galway  
Tel: +353 91 765929 
Fax: +353 91 769851 

Nature of business: Activities: The central 
ingredient of Organica's range of organic food 
products is the wheat substitute spelt. The range 
includes flour, breakfast cereals, pasta and 
biscuits.  

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D Organic food products (trade) 

Kelkin Ltd  
 
Unit 1  
Crosslands Ind Pk, Ballymount Cross ,  
Dublin 12  
Tel: +353 1 4600400 
Fax: +353 1 4600411 
W eb: www.kelkin.ie 

Nature of business: Activities M anufacturers and 
distributors of leading brands to the grocery, 
pharmacy and health food sector.  

Trade Names: Kelkin Distributor, Phileas Fogg 
Distributor, Jordans Cereals & Bars Distributor, 
Filippo Berio Olive Oil Distributor, Cardini Salad 
Dressing Distributor, Granose Soya Products 
Distributor, Provamel Soya Products Distributor, 
Baby Organix Distributor, Ultrapharm Gluten 
Free Distributor, Crespo Olives Distributor, Celtic 
Irish Chocolates Distributor, GR Lane 
Distributor, Kwai Garlic Distributor, Ortis 
Distributor, FSC Distributor, Potters Distributor 

Products: 
-E Biscuits, crackers, crisps and   
 savoury snacks. 
-P Popcorn. 
-E Breakfast cereals. 
-P M uesli. 
-E Health and diet products. 
-P Nut and protein foods, dietetary. 
-E Nuts, process. 
-P Nuts, packaged. 
-E Food products NES (trade). 
-D Organic food products (trade).. 
-D International food specialities (trade). 
-D Health and diet foods (trade) 
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Healthilife Distributor, Vitabiotics Distributor, 
Tea Tree Distributor, Olbas Oil Distributor, 
W hole Earth Distributor Simply Delicious 
Distributor, St Dafour Preserves Distributor, 
Ainsley Harriott Distributor  
 

Redbrook Ingredient Services Ltd 
 
Unit 1 Plato Business Pk 
Damastown, M ulhuddart , Dublin 15  
Tel: +353 1 8604900 
Fax: +353 1 8604950 
W eb: www.redbrookingredients.com 

Nature of business: Activities Redbrook 
Ingredient Services is Ireland's leading and most 
innovative supplier of niche functional food 
ingredients for the meat and savoury food 
processing sectors. The company has achieved the 
IS EN ISO9002 quality standard.  

Trade Names: DM V International Distributor 
M anildra Distributor Raps Distributor Stork 
Distributor Rippon Select Foods Distributor M RC 
Distributor Red Arrow - Liquid Smoke Co 
Distributor Fibrisol Service Ltd Distributor 
Fibrisol Distributor Fibrimix Distributor Fibricure 
Distributor Curaphos Distributor  

Products: 
-E Spices and herbs (trade). 
-D Spices (trade). 
-D Herbs (trade). 
-E Food products NES (trade). 
-D Organic food products (trade). 
-D Health and diet foods (trade) 

Bunalun Organic Farm  
 
Bunalun  
Skibbereen , Co Cork  
Tel: +353 28 21356 
Fax: +353 28 21116 
W eb: www.bunalun.com 

Nature of business: Organic food company.  

Products: 
-E Food products NES (trade). 
-D Organic food products (trade) 

Redbrook BlenTech Ltd  
 
Blyry Industrail Estate  
Athlone , Co W estmeath  
Tel: +353 90 6473920 
Fax: +353 90 6473926 

Nature of business: Activities Blending & 
distribution of food ingredients.  

Products: 
-Food processing and packaging services. 
-S Blending services for the food  
 industry. 
-and herbs (trade). 
-D Spices (trade). 
-D Herbs ((trade). 
-E Food products NES ((trade). 
-D Organic food products (trade) 

Castleruddery Organic Garden  
 
Castleruddery  
Donard , Co W icklow  
Tel: +353 45 404925 
Fax: +353 45 404555 

Products: 
-Vegetables, root, tuberous and rhizo. 
-P Root vegetables, organ. 
-vegetables. 
-P Green vegetables, organ. 
-and vegetables, process. 
-P Fruit and vegetables, organic,  
 processed and preserved. 
-E Food products NES (trade). 
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-D Organic food products (trade) 

John Downey & Son Organic Quality Foods Ltd 
 
97 Terenure Road East  
Terenure , Dublin 6  
Tel: +353 1 4909239 
Fax: +353 1 4901522 
Email: johndowney@ organicfoodsireland.com 
W eb: www.organicfoodsireland.com 
 

Nature of business: Activities Organic meat 
processing.  

Trade Names: Downeys Distributor  
 

Products: 
-Abattoir products. 
-P Poultry (chickens, geese, ducks,     
 turkeys and guinea fowl), free range. 
-game, processed and preserved. 
-P Beef and veal, processed and  
 preserved. 
-P M eat specialities, mutton and lamb 
-stores and supermarket. 
-D Butchers retail chain. 
-and game, processed and preserved     
 (trade). 
-D Poultry, plucked and drawn (trade) 
-E Food products NES (trade). 
-D Organic food products (trade) 

Premier Organics  
 
Clonbuig  
Kilbrittan , Co Cork 
Tel : +353 23 49869  
Fax : +353 23 49869   
 

Products: 
-Fresh fruit, vegetables, mushrooms   
  (trade). 
-D Green vegetables, fresh (trade). 
-D Fruit and berries (trade). 
-E Food products NES (trade). 
-D Organic food products (trade) 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη 

Av. Dr. Arce, 24 
28002 M adrid - Spain 
Tel. +3491 5644592 
Fax +3491 5645932 

e-mail  oeymadrid@ yahoo.com 
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Η ισπανική παραγωγή ελαιολάδου καλύπτει σταθερά το 30-35%  της παγκόσμιας παραγωγής ενώ σε 
χρονιές με καλή παραγωγή όπως το 2001/02 και 2003/04, όπου είχε παραγωγή ελαιολάδου άνω του 
1,4 εκατ. τόνων, μπορεί να φθάσει και το 45%  της παγκόσμιας παραγωγής. Παράλληλα, οι 
eξαγωγικές επιδόσεις βαίνουν βελτιούμενες. Το 2004 οι εξαγωγές του ελαιολάδου υπερέβησαν 
το1,1%  της αξίας του συνόλου των ισπανικών εξαγωγών. Τα δύο τελευταία έτη η ισπανική 
παραγωγή ελαιολάδου σε σχέση με την παγκόσμια παραγωγή είχε ως ακολούθως:  
 
Ελαιουργ.έτη    παγκ.παραγωγή   Ισπαν.παραγωγή   %  παγκ.παραγ.   παραγ.Ε.Ε.     %  Ισπαν.παραγ. 
2004/05  2.981,5  989,80  33  2.353,5  42 
2005/06  2.555,0  823,20  32  1.947,5  42 
 
Εξελίξεις στην παραγωγή συσκευασμένου ισπανικού ελαιολάδου 
τα τρία προηγούμενα ελαιοκομικά έτη (σε εκατ. λίτρα) 
      2003    2004    2005 
Ελαιόλαδο 0,4º   190,57  177,66  173,00 
Ελαιόλαδο 1º   131,32  117,76  109,22 
Ελαιόλαδο  παρθένο έξτρα   83,11    88,23    98,17 
Πυρηνέλαιο      27,95    40,70    23,87 
Από τον ως άνω πίνακα καθαρά φαίνεται η αυξητική τάση στην τυποποίηση παρθένου και extra 
παρθένου ελαιολάδου, ενώ οι λοιποί τύποι ελαιολάδων παρουσιάζουν σημαντική πτώση με τη 
μεγαλύτερη πτωτική τάση στον τύπο ελαιολάδου οξύτητας 1ο.  
 
Εικόνα της Διεθνούς αγοράς ελαιολάδου κατά τις ελαιοκομικές περιόδους 
2004/05 και 2005/06 (σε χιλ. τόννους) 

2004/05 (1) 2005/2006 (2)  
Παραγωγή Παραγωγή Εισαγωγές 

(3) 
Εξαγωγές (3) Κατανάλωση 

Σύνολο Ε.Ε 2.362,2 (4) 1.892,5 (5) 258,0 346,5 1.982,5 
Τυνησία 130,0 200,0 0,0 150,0 50,0 
Τουρκία 145,0 112,0 0,0 75,0 50,0 
Συρία 175,0 100,0 0,0 20,0 95,0 
Μαρόκο 50,0 75,0 0,0 15,0 60,0 
Αλγερία 33.5 47,5 0,0 0,0 44,0 
Αργεντινή 10,0 25,0 0,0 15,0 5,5 
Ιορδανία 29,0 10,0 0,0 3,0 18,0 
Λιβύη 5,5 9,0 0,0 0,0 9,0 
Λίβανο 6,0 5,5 0,0 1,0 5,0 
Κροατία 5,0 5,5  0,0     0,5 5,0 
Αυστραλία 4,5 5,0 29,0     1,5 32,5 
Ισραήλ         9,5 4,0   12,0 0,0 16,5 
Παλαιστίνη 20,0                 4,0 0,0 10,0 10,0 
Ιράν 4,0 1,0 1,0 0,0 5,5 
ΗΠΑ 4,0                   0,0 233,0 15,0 219,0 
Ιαπωνία 0,0 0,0 32,5 0,0 32,5 
Βραζιλία 0,0 0,0 28,0 0,0 28,0 
Καναδάς 0,0 0,0 26,0 0,0 26,0 
Λοιπές 
χώρες 

19,5 13,5 62,5                   1,5 75,0 

ΣΥΝΟΛΟ 2.981,5 2.555,0 620,0 652,5 2.694,0 
 
(1) Προσωρινά στοιχεία  
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(2) Εκτιμήσεις 
(3) Μόνο συναλλαγές εκτός Ε.Ε. 
(4) Ευρώπη των 25: Ισπανία 989, Ιταλία: 879, Ελλάδα: 435, Πορτογαλία: 46,4, Κύπρος: 7,5, Γαλλία: 
4,7 και  Σλοβενία: 0,4 
(5) Ευρώπη των 25: Ισπανία 823, Ιταλία: 600, Ελλάδα: 424, Πορτογαλία: 30,  
Κύπρος: 8, Γαλλία: 5, Σλοβενία: 0,4 
Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 
 
Χαρακτηριστικοί είναι οι αριθμοί που δίδει ο Οργανισμός «Ισπανικός Ελαιώνας» (Olivar Español). Η 
καλλιεργούμενη έκταση ανέρχεται σε 2.423.841 εκτάρια και ο αριθμός των ελαιόδενδρων ανέρχεται 
σε 307.758.000. Η ελαιοπαραγωγής της χώρας συγκεντρώνεται στην Andalucía που καλύπτει το 80%  
της συνολικής παραγωγής (κυρίωςστην επαρχία του Jaén),και ακολουθούν η Castilla La M ancha με 
7% , Extremadura με 5% , Cataluña με 3,5% , και η λοιπή Ισπανία με 4,5% . 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 2001/02 – 2005/06 
(**)(ποσότητες σε τόνους) 
 
                      Αποθέματα  έναρξης          Τελικά Αποθέματα 
Ελαιοκομ. Περίοδος    περιόδου (1 Νοεμ.)       Παραγωγή   Συνολική Διάθεση (*)    περιόδου 
(31 Οκτ.)   
2001/2002  72.352   1.413.642  1.267.703   218.291 
2002/2003            216.462       861.384  1.052.178    25.669 
2003/2004  25.564   1.416.861  1.237.609   204.817 
2004/2005            203.346      985.592  1.091.410     97.528 
2005/2006  97.540      823.879     771.419   150.000 
(*) Αφορά την εσωτερική κατανάλωση και τις εξαγωγές 
(**) Στοιχεία Αρχής Ελαιολάδο 
 

2. ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας (Panel de Consumo Alimentario) οι 
διατροφικές συνήθειες των Ισπανών ομοιάζουν με αυτές των βιομηχανικών χωρών της Δύσης, με 
κάποιες όμως σημαντικές αποκλίσεις λόγω του μεσογειακού χαρακτήρα της χώρας. 
 

Κατανομή στη συνολική δαπάνη για τη διατροφή (σε εκατ.€) 
   
  Κατ’οίκο δαπάνη ξενοδοχεία /εστιατόρια  Ιδρύματα  Νοσοκ.,Σχολ.κ.α. 

                             %      %     %  
2003  50.717   73,1       17.457 25,2  1.233  1,8 
2004  54.231   72,5       19.191 25,7  1.331  1,8 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα παρατηρούμε ότι η δαπάνη για διατροφή εκτός κατοικίας αυξάνεται (από 
25,2%  σε 25,7% ), ενώ αντίστοιχα ποσοστιαία μειώνεται η δαπάνη για την κατ’ οίκο διατροφή από 
73,1%  σε 72,5% . 
 
Ενδιαφέρον όμως έχει να δούμε στην ίδια ως άνω περίοδο την κίνηση στην κατανάλωση ελαιολάδου 
σε σχέση με τα κύρια προϊόντα διατροφής. Το παρθένο ελαιόλαδο το 2004 (έτος για το οποίο έχουμε 
στη διάθεσή μας στοιχεία) παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση από όλα τα τρόφιμα για τα οποία 
κρατούνται στοιχεία (14,7% ). Η κατηγορία όμως, ελαιόλαδο (aceite de oliva) αυξήθηκε μόλις 0,7% . 
Από το στοιχείο αυτό συνάγουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη στροφή των καταναλωτών προς στο 
παρθένο ελαιόλαδο. Η εξέλιξη αυτή είναι συνέπεια πρωτίστως της μικρής διαφοράς στις τιμές του 
παρθένου και του ελαιόλαδου, αλλά και της δημοσιότητας που αναπτύσσεται γύρω από τις 
ευεργετικές ιδιότητες του πρώτου. Συνέπεια του ανωτέρω είναι το παρθένο ελαιόλαδο να αυξήσει 
κατά 3 πόντους το μερίδιο αγοράς σε σχέση με το σύνολο των ελαιολάδων. Το 2004, η συνολική 
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δαπάνη κατά κεφαλή νοικοκυριών για διατροφή στο σπίτι ήταν 1.292 €. Από το εν λόγω ποσό 28,2 € 
αφορούσαν δαπάνες για αγορά ελαιολάδου (2% ).  
Ακολουθεί πίνακας με την κατά κεφαλή δαπάνη για διατροφή στο σπίτι το έτος 2004 (στοιχεία του 
ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας). 
 
Κατά κεφαλή δαπάνη ανά βασικό προϊόν για διατροφή στο σπίτι το 2004 
Προϊόντα διατροφής       Ευρώ  %  
 
Σύνολο προϊόντων διατροφής   1.292,0   100,0 
Κρέας         307,2    23,8 
Προϊόντα αλιείας        179,8                13,9 
Νωπά φρούτα        112,2      8,7    
Γαλακτοκομικά          98,7          7,6 
Ψωμί           92,9      7,2 
Νωπά λαχανικά          77,5      6,0 
Γάλα σε υγρά μορφή         56,2      4,4 
Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής         47,2      3,7 
Έτοιμα φαγητά            37,8      2,9 
Αναψυκτικά           29,3      2,3 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ            28,2      2,2 
Σύνολο μεταποιημ. φρούτων και λαχανικών      24,1      1,9 
Κρασιά             21,2      1,6 
Αυγά            17,1      1,3 
Μπύρα           15,3      1,2 
Πατάτες νωπές          15,3      1,2 
Λοιπά προϊόντα        131,9    10,2 
 

Στοιχεία  κατανάλωσης διαφόρων τύπων ελαίων στην Ισπανία (ποσότητα σε χιλ. τόνους) 
 
 
 

Κατ’ οίκον  Κατανάλωση Κατανάλωση εκτός κατοικίας 
(**) 

Συνολική κατανάλωση 

 2003 2004 %  
04/03 

2003 2004 %  04/03 2003 2004 %  
04/03 

Κατά 
κεφαλή 
Κατανάλωσ
η 
(σε λίτρα) 

Σύνολο 
ελαίων 

617 634 2,8 236 261 10,6 853 895 5,0 21,2 

Ελαιόλαδο 427 443 3,6 95 101 6,0 522 543 4,1 12,9 
Ηλιέλαιο 158 162 2,2 124 138 11,6 282 300 6,3 7,1 
Μαργαρίνες(
*) 

32 32 0,5 8 8 0,4 40 40 0,0 0,9 

 (*) ποσότητες σε κιλά 
(**) Κατανάλωση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιδρύματα κλπ. 
Πηγή: Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία  κατανάλωσης διαφόρων τύπων  ελαίων  στην Ισπανία  (αξία σε εκατ. €) 
 
 
 

Κατ’ οίκον  Κατανάλωση Κατανάλωση εκτός κατοικίας 
(**) 

Συνολική κατανάλωση
  

 2003 2004 %  2003 2004 %  04/03 2003 2004 %  
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04/03 04/03 
Σύνολο 
ελαίων 

1.178 1.358      15,4    374 419   5,0 1.552 1.778 14,5 

Ελαιόλαδο 1.001 1.183 18,2 232 257 10,5 1.233 1.439 16,7 
Ηλιέλαιο 140 138 - 1,3 120 137 14,6 260 275 6,0 
Μαργαρίνες(
*) 

82 83 2,1 19 25 26,7 101 108 6,8 

 
 (*) Κατανάλωση σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ιδρύματα κλπ. 
Πηγή: Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Διατροφής 
 
Η εμπειρία των πρώτων μηνών του 2006 στην αγορά ελαιολάδου της Ισπανίας (με τις λιανικές τιμές 
για το extra παρθένο ελαιόλαδο γύρω στα 5 € το κιλό και τη μεγάλη πτώση, περί το 30% , της 
εσωτερικής κατανάλωσης και των εξαγωγών) αποδεικνύει ότι η ζήτηση ελαιολάδου εξακολουθεί 
ακόμα να είναι σε μεγάλο βαθμό ελαστική και ότι τα λοιπά φυτικά έλαια καραδοκούν πάντοτε να 
εκμεταλλευθούν τα προβλήματα υψηλών τιμών και παραγωγής του ελαιολάδου.  
 
3. ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  
 
Εξωτερικό εμπόριο ελαιολάδου 2000-2005  (Κωδ. Συνδυασμένης. Ονομ. 1509) 
Αξία σε εκατ. € Βάρος σε χιλ. τόννους 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία 
Βάρο
ς 

Εξαγωγές 896,3 418,3 969,7 490,6 1.384,3657,9 1.241,3532,9 1.610,4 642,6 1.555.1 514,1
Εισαγωγές 26,9 13,5 41,7 26 18,9 10,3 69 36,6 140 69,1 215,6 86,7 

Εμπ. 
ισοζύγιο 869,4 404,8 928 464,6 1.365,4647,6 1.172,3496,3 1.470,4 573,5 1.339,5 427,4
%  επί 
συνολικών 
ισπανικών 
εξαγωγών 0,7%    0,75%    1,03%    0,9%    1,1%    1,07%    
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Ισπανικών Τελωνείων 
 
 

Από τους ανωτέρω πίνακες φαίνεται η ανοδική πορεία των ισπανικών εξαγωγών ελαιολάδου. Οι 
εισαγωγές κυμαίνονται μεταξύ 10 χιλ. και 85 χιλ. τόννους.και ευρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με 
την εγχώρια παραγωγή. Από εξέταση άλλων διαθέσιμων στοιχείων, παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές 
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παρθένου ελαιολάδου (Κ.Σ.Ο : 15091090) αποτελούν σταθερά τα τελευταία χρόνια άνω του75%  των 
συνολικών ισπανικών εξαγωγών.  
 
Συνολικές Εξαγωγές ισπανικού ελαιολάδου (σε τόνους) 
 
       2003    2004  2005 (*) 
Ελαιόλαδο παρθένο έξτρα  380.569  451.911  392.000 
Ελαιόλαδο      99.995  118.335    87.000 
Πυρηνέλαιο      37.748     29.020     27.800 
(*) εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου  
Πηγή :Ισπανικά τελωνεία 
 
Προορισμοί ισπανικών εξαγωγών ελαιολάδου  / περίοδος 2000-2005 
(Αξία σε εκατ. €, Βάρος σε χιλ. τόνους) 
 

%  επί των συνολικών ισπανικών  εξαγωγών   ελαιολάδου  
       87%       90%        88%       90%        88%       90%       88%       90%     88%   89%  
 
Η Ισπανία είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα στον στο ελαιόλαδο. Εξάγει σε περισσότερες από εκατό 
χώρες. Ο μεγάλος όμως όγκος των εξαγωγών της, άνω του 75% , κατευθύνεται (κυρίως χύμα), στην 
Ιταλία, την Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Μεγ. Βρετανία. (Ιταλία μόνη της απορροφά σταθερά περί 
το 50% των συνολικών ισπανικών εξαγωγών). Νέες δυναμικές αγορές για το ισπανικό ελαιόλαδο 
αποτελούν οι ΗΠΑ το Μεξικό, η Βραζιλία η Ν. Κορέα, η Ιαπωνία, η Ρωσία και η Αυστραλία. Οι 
εξαγωγές συσκευασμένου ισπανικού ελαιολάδου (συσκευασίες κάτω των 5 λίτρων) παρουσιάζουν τα 
τελευταία δέκα χρόνια σημαντικούς αυξητικούς ρυθμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με 
δηλώσεις της. ASO LIVA, (the Spanish Olive Oil Exporters Association) την τελευταία 5ετία έχουν 
διπλασιάσει τις εξαγωγές τους.  Το 2004, ανήλθαν στις 115 χιλ. τόννους και το 2005 στις130 χιλ. 
τόννους περίπου.  
 
Οι κυριότεροι προορισμοί εξαγωγών τυποποιημένου ισπανικού ελαιολάδου (*) 
(Νοέμβριος 2004 – Οκτώβριο 2005)  
 
ΗΠΑ    16,11 %   
Αυστραλία   12,46 %  
Ην. Βασίλειο      7,68 %  
Ιαπωνία      7,26 %  
Γαλλία      5,83 %  
Βραζιλία      5,23 %  
Μεξικό      3,70 %  
Ρωσία       3,32 %  

  2001 2002 2003 2004 2005 

  Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος 
Ιταλία  449,5 248,9 728,7 371,8 571,5 261,4 775,7 330,2 641,5 225,0 

Γαλλία 130,8 66,1 160,8 75,4 170,4 71,9 204,5 78,6 224,7 74,2 

Πορτογαλία 89,6 50,1 107,1 55,4 126,7 56,9 146,1 62,4 158,6 53,7 

Η.Π.Α 54,6 21,3 83,3 33,4 77,5 29,3 84,6 29,0 95,0 27,8 

Μ.Βρετανία 41,1 21,2 41,6 19,5 43,7 19,2 57,7 22,9 75,6 25,7 

Αυστραλία 29 12 36,2 14,1 36 13,5 45,8 15,9 39,7 11,9 

Ιαπωνία 26,6 9,8 33,5 12,1 30,2 10,4 38,1 12,8 41,6 12,0 

Ν.Κορέα 3,7 1,5 4,8 1,9 12,7 4,7 33,5 12,4 42,0 12,3 

Μεξικό 8 3 14,5 5,5 17 6,6 26,7 9,1 22,3 6,4 

Βέλγιο 10,3 5,4 12,4 5,9 11,8 5 17,5 6,3 23,4 7,5 

Σύνολο 843,2 439,3 1222,9 595 1097,5 478,9 1430,2 579,6 1364,4 456,5 
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Πόρτο Ρίκο      2,30 %  
Ν. Κορέα      2,09 %  
Λοιπές χώρες    34,02 %  
(*) Σε συσκευασίες μικρότερες των 5 λίτρων. Δεν συμπεριλαμβάνεται το πυρηνέλαιο ούτε το 
ελαιόλαδο προέλευσης Καναρίων νήσων.  
 
Οι Ισπανοί εξαγωγείς αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αγορά των ΗΠΑ, την χώρα με τις 
υψηλότερες εισαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου, όπου τρέχει ήδη ένα πρόγραμμα προβολής του 
ισπανικού ελαιολάδου ύψους δύο εκατ. Ευρώ. Το 2005 οι εξαγωγές ισπανικού ελαιολάδου στις ΗΠΑ 
έφθασαν τα 190 εκατ.€ σημειώνοντας αύξηση 16% . (Το ίδιο έτος οι εξαγωγές βρωσίμων ελεών 
ανήλθαν σε 238 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση record της τάξης του 31% ).  Το 2003 οι ΗΠΑ είχαν 
εισαγάγει 216.102 τόννους ελαιολάδου. Το 70%  της ποσότητας αυτής προήλθε από την Ιταλία και 
μόλις το 18%  από την Ισπανία (το υπόλοιπο 12%  από τις λοιπές χώρες). Η αναλογία εισαγωγών στις 
ΗΠΑ από τις δύο αυτές χώρες ελαφρά μόνο έχει βελτιωθεί σήμερα υπέρ της Ισπανίας. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο πίνακας που ακολουθεί με τις εξελίξεις στον όγκο των εξαγωγών των διαφόρων τύπων 
ελαιολάδου στην Ισπανία τα τρία τελευταία ελαιουργικά έτη 2002/03, 2003/04, 2004/05. 
 
Εξαγωγές ισπανικού ελαιολάδου  (σε τόννους) 

               2003            2004 2005 (*)  

Έξτρα παρθένο 380.569 451.911 392.000 
Ελαιόλαδο 99.995 118.335 87.000 
Πυρηνέλαιο 37.748 29.020 27.800 
(*)Εκτιμήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου. 
 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
 
Όσον αφορά τις ισπανικές εισαγωγές ελαιολάδου, κατά το 2004 και 2005 με σημαντικότερες χώρες 
προέλευσης την Τυνησία, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, τα τελευταία δύο 
ελαιουργικά έτη είχαν ως ακολούθως:  
 
Ισπανικές  εισαγωγές  ελαιολάδου (σε εκατ. € και  χιλ. τόνους) 

 2004 2005 2006 (Ιαν-Απρίλιος) 
 

Χώρες Αξία Βάρος  Αξία Βάρος Αξία Βάρος 

Τυνησία 91,7 44,5 46,7 19,4 30,8 9,2 

Ιταλία 27,7 14,4 80,4 33,2 21,7 7,3 

Μαρόκο 7,7 4,0 10,8 4,2 28,8 8,4 

Πορτογαλία 6,7 3,2 14,7 7,0 6,6 2,5 

Συρία  3,9 1,8 20,4 8,2 8,8 2,6 

Τουρκία 1,1 0,5 22,6 8,2 5,0 1,4 

Ιορδανία 0,0 0,0 3,0 1,20 1,8 0,6 

Ελλάδα 0,3 0,2 13,2 4,2 41,0 
 
17,1 
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5. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Το διμερές εξωτερικό εμπόριο ελαιολάδου Ισπανίας – Ελλάδας κατά την διάρκεια των τελευταίων 
τεσσάρων ετών είχε ως ακολούθως : 
 
 2002 2003 2004 2005 

  Αξία σε € 
Βάρος σε 
τον. Αξία σε € 

Βάρος σε 
τον. Αξία σε € 

Βάρος 
σε τον. Αξία σε € 

Βάρος σε 
τον. 

Εξαγωγές 

στηνΕλλάδα 8.733.275 4.312 2.051.288   937 15.328.778 6.538 1.747.700 498,9 
Εισαγωγές 
από την 
Ελλάδα  1.084.928   492 12.902.250 6.974      229.621    151 13.225.500 4.145 

Εμπορικό 
ισοζύγιο +7.648.347 +3.820 -10.850962 -6.037 +15.099.157 6.387 

-
11.477.800 -3.646,1 

Όγκος Eμπ.  9.818.203    4.804       4.953.538    7.911      15.558.399     6.689    14.973.200  4.643.9       
Στοιχεία Ισπανικών Τελωνείων. 
 
 

Διμερές εξωτερικό εμπόριο ελαιολάδου 
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Από τα ανωτέρω στοιχεία γίνεται φανερή η συμπληρωματικότητα των δύο αγορών ενώ παράλληλα, 
διαπιστώνεται και μια σταθερή αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου ελαιολάδου τα τελευταία 
χρόνια.  
 
6. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2005/06 
 
Μετά την εσοδεία record της περιόδου 200/04 κατά την οποία η παραγωγή ξεπέρασε το 1,4 εκατ.  
τόννους , η εσοδεία του 2004/05 έκλεισε (31 Οκτωβρίου 2005) στους 985,592 τόννους σημειώνοντας 
πτώση της τάξης του 31%  σε σχέση με το προηγούμενο ελαιουργικό έτος ή 16%  σε σχέση με την 
μέση παραγωγή των τεσσάρων προηγουμένων ετών. Η φετινή παραγωγή, ενώ αρχικά υπολογίζοταν 
στους 650 χιλ. τόννους, τελικά αναμένεται να φθάσει στις 824 χιλ. τόννους περίπου, που σημαίνει 
μια πτώση της τάξης του 16,4%  σε σχέση με την περσινή περίοδο. Την περίοδο 2004/05, για την 
οποία υπάρχουν και τελικά στοιχεία, η εγχώρια κατανάλωση ανήλθε σε 610.710 τόννους  (-2%  σε 
σχέση με την προηγούμενη περίοδο) ενώ οι εξαγωγές κυμάνθηκαν στις 545.000 τόννους (-14%  σε 
σχέση με την περίοδο 2003/04 που είχαν υπερβεί τις 600.000 τόννους και αποτελεί ιστορικό record 
των ισπανικών εξαγωγών). Την ίδια ως άνω περίοδο όμως (2004/05) η ASO LIVA, (the Spanish 
Olive Oil Exporters Association Τυποποιητών) δηλώνει αύξηση του τυποποιημένου ισπανικού 
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ελαιολάδου κατά 9,9% . Οι εισαγωγές το περασμένο ελαιουργικό έτος συνεπεία των υψηλών τιμών 
και της χαμηλής παραγωγής έφθασαν για πρώτη φορά τις 80.000 τόννους,, με μια αύξηση της τάξης 
του 30%  σε σχέση με το ελαιουργικό έτος 2003/04. Αντίστοιχα, οι εφετινές εισαγωγές, με στοιχεία 
τέλους Μαίου τρέχοντος. έτους, ανέρχονται στις 61,20 χιλ. τόννους, μέχρι δε το τέλος της 
ελαιοκομικής περιόδου αναμένεται να υπερβούν τις εισαγωγές του προηγούμενου έτους. Η ισπανική 
Ένωση Συσκευαστών Ελαιολάδου ANIERAC αξιοποιώντας την συγκυρία, προκειμένου να επιτύχει 
χαμηλότερες τιμές, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτρέψει, μέσω μείωσης των δασμών 
αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Με απόφασή της όμως η Επιτροπή στις 23.05.06 απέρριψε 
την σχετική πρόταση με το αιτιολογικό ότι οι τιμές παραγωγού είχαν ήδη αρχίσει από το τέλος 
Φεβρουαρίου 2006 να υποχωρούν (σύμφωνα με δηλώσεις των Οργανώσεων Ισπανών παραγωγών 
τον χρόνο διαβούλευσης για την λήψη της σχετικής απόφασης οι τιμές είχαν ήδη πτώση από το 
ανώτερο σημείο τους της τάξης του 25% ). Ενόψει των εξελίξεων αυτών έντονες ήταν οι αμοιβαίες 
κατηγορίες μεταξύ των επιμέρους παραγόντων του κλάδου.  Οι εκπρόσωποι των παραγωγών 
διατείνοντο ότι δεν είναι λογικό να κατηγορούνται οι παραγωγοί για τις αυξητικές τάσεις των τιμών 
δεδομένης της πολυδιάσπασης που τους χαρακτηρίζει και της μικρής διαπραγματευτικής ισχύος τους 
έναντι των μεγάλων τυποποιητικών μονάδων, των διανομέων και του οργανωμένου λιανικού 
εμπορίου των μεγάλων επιφανειών. Γεγονός είναι όμως ότι οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν με 
ιδιαίτερα μεγάλους ρυθμούς τα δύο τελευταία έτη από 2,22€/κιλό τον Οκτώβριο του 2004 σε 
3,25€/κιλό των Νοέμβριο του 2005 με μήνα αιχμής τον Φεβρουάριο του 2006 όταν έφθασαν τα 
4,20€/κιλό. Η εμπειρία αυτή των υψηλών τιμών δημιούργησε, σύμφωνα με δηλώσεις συνεταιριστών 
και τυποποιητών, την ανάγκη σταθερότητας των τιμών σε σχετικά χαμηλά μέσα επίπεδα για να 
διατηρηθεί η ζήτηση.   

 
7. ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου οι τιμές παραγωγού ελαιολάδου (παράδοση από το 
ελαιοτριβείο ή συνεταιρισμούς παραγωγών), την εβδομάδα 3 - 9/4/2006: είχαν ως ακολούθως  
 

• Έξτρα Παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα μικρότερη από 0,7º  περιοχής  Jaén  3,72 € /κιλό 
• Παρθένο ελαιόλαδο συσκευασμένο με οξύτητα 1º περιοχής Jaen       3,60 Ευρώ/κιλό 
• “  “ ραφιναρισμένο “ “ περιοχής Jaén        3,55 Ευρώ/κιλό 
• Παρθένο fino  οξύτητας 1º-1,5º περιοχής Jaén                                      3,60 Ευρώ/κιλό 
• Ραφιναρισμένο περιοχής  Jaén              3,76 Ευρώ/κιλό 
• Ραφιναρισμένο περιοχής  Σεβίλης           3,77 Ευρώ/κιλό  
• Ραφιναρισμένο περιοχής Cordoba           3,61 Ευρώ/κιλό 

 
Την δε τελευταία εβδομάδα για την οποία διατίθενται επίσημα στοιχεία, όταν συντάσσεται η έρευνα 
αυτή, την εβδομάδα 10 – 16/7/2006 είχαν ως ακολούθως:  
 

• Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα μικρότερη από 0,8º περιοχής Jaen 3,12 €/κιλό 
•      “         “                  “         “         “             “          “     “          “   Córdoba 3,13  “      
•      “         “                  “         “         “             “          “     “          “     M álaga 3,13  “ 

 
• Έξτρα παρθένο  ελαιόλαδο με οξύτητα μικρότερη από 0,8º περιοχής Sevilla 3,10  “         
•      “         “                  “         “         “             “          “     “          “ Tarragona 3,12  “      
•      “         “                  “         “         “             “          “     “          “   Toledo    3,16  “ 

 
 

• Παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα από 0,8 – 2º περιοχής Jaen                3,09 €/κιλό 
•       “             “             “       “        “     “      “        “    Badajoz              3,09    “ 
•       “             “             “       “        “     “      “        “    Ciudad Real       3,00    “            
•       “             “             “       “        “     “      “        “     Córdoba         3,08    “ 
•       “             “             “       “        “     “      “        “     Sevilla         3,01    “ 
•       “             “             “       “        “     “      “        “      Tarragona        3,03    “ 
•       “             “             “       “        “     “      “        “      Toledo              3,08    “ 
• Ελαιόλαδο ραφιναρισμένο περιοχής  Jaen           3,15 €/κιλό 
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•        “         “            “           Córdoba         3,05    “ 
•        “     “            “         S  Sevilla          3,03    “ 
•        “                    “                    “          Tarragona         3,11    “ 

 
Αντίστοιχα οι επικρατούσες λιανικές τιμές τις ίδιες περίπου χρονικές περιόδους είχαν ως κατωτέρω 
ενδεικτικό δείγμα  
 
Λιανικές τιμές ελαιολάδου extra virgin συγκεκριμένων Brand names   
 
     Τιμές 18.10.04                     Τιμές 24.07.06 
 
CARBONELL Arbequina, υάλινη συσκ.    5,23€/L      6,52€/L,  4,89€/750ml. 
CARBONELL,Grand Selección,υάλ.συσκ.  3,80€/750 ml.              5,29€/750ml. 7,05€/L 
 
CARBONELL, πλαστ.συσκ.            17,10€/5L                     24,60€/5 L 
BORGES Arbequina, υάλινη .συσκ      4,35€/750ml, 5,80€/L        5,25€/750ml,7€/L 
HOJIBLANCA,υάλινη συσκευασία     3,35€/750ml. 4,47/L         6,58/L, 
HOJIBLANCA,πλαστ.συσκ.              3,49/L       4,95€/L 
HOJIBLANCA,πλαστ.συσκ.                             10,65/3L                          24,75€/5L 
Brand name αλυσίδας supermarket  πλαστ.συσκ        4.69€/L 
Brand name αλυσίδας supermarket πλαστ.συσκ.      23,45/5L 
 
Λιανικές τιμές ελαιολάδου (μη παρθένου)συγκεκριμένων Brand names 
 
CARBONELL,πλαστ. συσκευασία  3,39€/L       5,09€/L 
CARBONELL                  25,39/5L 
LA ESPAÑOLA,πλαστ.συσκευασία  3,29€/L      4,99€/L 
COOSUR SABOR,πλαστ.συσκευασία  3,22€/L      4,69€/L 
Brand name αλυσίδας supermarkets,πλαστ.συκ.    2,23-2,50€/λ       4,38€/L 
Brand name αλυσίδας, π supermarkets πλαστική συσκευασία            21,90€/5L 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εξάλλου πρόσφατα στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Τουρισμού 
Βιομηχανίας και Εμπορίου κατά τα οποία οι λιανικές τιμές τον Ιουνίου 2006 σε σχέση με αυτές του 
Ιουνίου του 2005 ήταν υψηλότερες κατά 40,62% . 
 
Οι τιμές παραγωγού εξακολουθούσαν να είναι κάτω από τα 3€/κιλό μέχρι και τον Αύγουστο του 
2005 όταν άρχισαν να δημοσιεύονται οι πρώτες εκτιμήσεις για την εσοδεία του 2005/06. Οι 
προβλέψεις έδιναν, ως έχουμε ήδη αναφέρει, εσφαλμένως μια εσοδεία πολύ χαμηλή της τάξης των 
650 χιλ. τόννων λόγω της ξηρασίας των προηγουμένων ετών και των παγετώνων του χειμώνα του 
2005 που είχε σαν συνέπεια την απώλεια μεγάλου αριθμού ελαιοδένδρων. Από το χρονικό αυτό 
σημείο άρχισε η μεγάλη άνοδος των τιμών παραγωγού, που επιτάχθηκε από τις αυξήσεις των τιμών 
πετρελαίου, με αποτέλεσμα το peak του Φεβρουάριο 2006 των 4,20€/κιλό. Όταν όμως τα νέα 
στοιχεία ανέβασαν την παραγωγή κατά 173 χιλ. τόννους, δηλαδή από τους 650 χιλ. στους 823 χιλ. 
τόννους, και έφεραν τις εισαγωγές να υπερβαίνουν στο τέλος του έτους τις 80 χιλ. τόννους η 
δυναμική στην διαμόρφωση των τιμών άλλαξε. Με αποθέματα της τάξης των 230 χιλ. τόννων, κατά 
την έναρξη της τρέχουσας περιόδου (1 Νοεμβρίου του2005) οι διαθέσιμες ποσότητες με τα νέα 
στοιχεία της παραγωγής άγγιξαν τις 1.150 χιλ. τόννους ποσότητα που θεωρείται επαρκής για την 
κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης των 630 χιλ. τόννων περίπου και των 500 χιλ. τόννων για εξαγωγές 
αφήνοντας πρόσθετα και μικρά αποθέματα. Η συγκεκριμενοποίηση της προσφοράς, ως άνω, τον 
Φεβρουάριο του 2006 και η μεγάλη πτώση της ζήτησης τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο 
εξωτερικό (-30% ) από 100 χιλ. τόννους τον μήνα η ζήτηση έπεσε στους 70 χιλ. τόννους λόγω των 
υψηλών τιμών, είχαν σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση πτωτικών τάσεων στις τιμές παραγωγού που 
από την κορυφή των 4,20€/κιλό έφθασαν τα 2,85-2,97,5€/κιλό την εβδομάδα 5-11 Ιουνίου του 2006 
(παρθένο ελαιόλαδο οξύτητας 0.8-2 βαθμών). Παρά το γεγονός ότι η πτώση αυτή των τιμών 
παραγωγού πέρασε μόνο κατά ένα μέρος στις λιανικές τιμές των ιδιωτικών brand names και αυτών 
των μεγάλων αλυσίδων είχε σημαντική επίδραση στην αύξηση της ζήτησης. Η μερική μετακύλιση 
της πτώσης τιμών παραγωγού οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεγάλοι διανομείς/λιανοπωλητές 
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βρέθηκαν να έχουν μεγάλα αποθέματα (που είχαν προμηθευθεί σε υψηλές τιμές) και για να μην 
υπεισέλθουν σε ζημιογόνες πωλήσεις προσπάθησαν να κρατήσουν τις τιμές μεταξύ 4,50-5€/λίτρο.  
Σήμερα όμωςο μεγάλος όγκος όμως των λιανικών πωλήσεων γίνεται σε τιμές κάτω των 4€ /λίτρο με 
προσφορές στα 3,30/€/λίτρο. Συνέπεια των εξελίξεων αυτών είναι η σχετική ομαλοποίηση της 
αγοράς.  Η ζήτηση τον Ιούνιο του 2006 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 30%  και ήδη κινείται 
στους 90 χιλ. τόννους. τον μήνα.  Να σημειώσουμε ότι η συνήθης μηνιαία ζήτηση για εσωτερική 
κατανάλωση και εξαγωγές στην Ισπανία είναι100 χιλ. τόννοι. Κατά τις τελευταίες εκτιμήσεις του 
κλάδου η ανάκαμψη αυτή της ζήτησης θα συνεχισθεί και τους επόμενους μήνες με πιθανή κατάληξη 
στο τέλος του τρέχοντος ελαιουργικού έτους αποθέματα κοντά στους 150 χιλ. τόννους και όχι 250 
χιλ. τόννους όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη πριν την εν λόγω ανάκαμψη.  
Η μείωση αυτή στις προβλέψεις αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου αναμένεται να συμβάλει στην 
σταθεροποίηση της αγοράς με μια πιθανή μικρή μόνο αύξηση των τιμών παραγωγού. Όσον αφορά 
την προσεχή εσοδεία 2006/07, με αστάθμητους πάντοτε παράγοντες τις κλιματολογικές εξελίξεις 
στους επόμενους μήνες, προβλέπεται μια πολύ καλή συγκομιδή λόγω των ικανών βροχοπτώσεων του 
χειμώνα και της άνοιξης αλλά και της επιβεβαιωμένης ήδη καλής ανθοφορίας. 
 
8. ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
΄Ύστερα από την εικόνα της αγορά ελαιολάδου στην τρέχουσα περίοδο προέκυψαν διάφοροι 
προβληματισμοί από την πλευρά των οργανώσεων παραγωγών αλλά και από την μεταποίηση και το 
εμπόριο. Ο εκπρόσωπος των ελαιοπαραγωγών στο Συντονιστικό Συμβούλιο των Γεωργικών και 
Κτηνοτροφικών Οργανώσεων (EOAG) στις αρχές Μαίου 2006 δήλωνε ότι η ιδιωτική 
αποθεματοποίηση αποδεικνύεται πλήρως αναποτελεσματική σαν μηχανισμός για την ρύθμιση της 
αγοράς ελαιολάδου αφού ενεργοποιείται μόνον σε επίπεδα τιμών παραγωγού πολύ χαμηλά, ελάχιστα 
αντιπροσωπευτικά των μέσων τιμών των τελευταίων ελαιουργικών περιόδων. Αντ’αυτής για 
εξασφαλισθούν οι παραγωγοί, που αποτελούν κατά την άποψη του τον αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα 
των εμπλεκομένων συμφερόντων πρότεινε στο Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας τη δημιουργία ενός 
στρατηγικού αποθέματος ελαιολάδου. Η λειτουργία του στην βάση των αντικειμενικών και έγκαιρων 
στοιχείων που θα παρέχει η κρατική Αρχή του Ελαιολάδου (Agencia del Aceite de Oliva) θα έφερνε 
μια ισορροπία στην αγορά προς όφελος του προϊόντος και της ανάπτυξης των επενδύσεων που 
απαιτούν προβλέψιμες εξελίξεις. Πρόσθετα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις της ίδιας 
οργάνωσης αγροτών (COAG) σχετικά με την τελευταία αναθεώρηση της ΚΑΠ. Η υψηλή 
αποσύνδεση των κοινοτικών ενισχύσεων από την παραγωγή, ισχυρίζεται, επιφέρει μεγάλα 
προβλήματα στην αγορά ελαιολάδου συνεπεία του γεγονότος ότι από την έναρξη εφαρμογής της νέας 
ΚΑΠ δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση για την απόδειξη της παραγωγής προκειμένου να χορηγηθεί 
η κοινοτική ενίσχυση (η Ισπανία εφαρμόζει πολύ υψηλό ποσοστό αποσύνδεσης της παραγωγής για 
την κατανομή των κοινοτικών ενισχύσεων (90% ). Το υπόλοιπο 10%  θέτει στην διάθεση των 
αυτονομιών της). Η COAG ισχυρίζεται ότι τα επικαλούμενα στοιχεία παραγωγής μπορεί και να μην 
είναι ορθά, παρεχομένης με τον τρόπο αυτό της δυνατότητας χειραγώγησης των τιμών με την 
δημιουργία ενός εικονικού «χρηματιστηρίου» ελαιολάδου υπευθύνου για την «σπέκουλα» στις τιμές 
και φυσικά για την αύξηση τους. Στα πλαίσια των ιδίων προτάσεων της η COAG ζητά από την Αρχή 
Ελαιολάδου (Agencia de Aceite de Oliva) αυστηρότερους ελέγχους στο κύκλωμα παραγωγή-διάθεση 
του ελαιολάδου, αλλά και στις εισαγωγές για την εξασφάλιση της ποιότητας των εισαγομένων 
ελαιολάδων και της προέλευσής τους. Πρόσθετα ζητά την αύξηση των τιμών κατωφλιού για τις 
εισαγωγές, δεδομένου ότι μετά τις αυξήσεις των τιμών του ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια οι εν 
λόγω τιμές είναι πολύ χαμηλές. Μεταξύ των αιτημάτων του ιδίου Οργανισμού είναι και μία καμπάνια 
από τις Αρχές για την δημιουργία «κουλτούρας παρθένου ελαιολάδου» που θα συνειδητοποιήσει 
τους καταναλωτές και θα τους αποτρέψει να παρασύρονται από τις «ελκυστικές προσφορές» της 
αγοράς που πολλές φορές υποκρύπτουν παγίδες όσον αφορά την γνησιότητα τους και την ποιοτική 
τους ταυτότητα. Από την πλευρά τους οι μεταποιητές και το εμπόριο ζητούν μεγαλύτερη 
απελευθέρωση των εισαγωγών από τρίτες χώρες. Πρόσθετα κατά διαστήματα διαμαρτύρονται για 
συμπράξεις συνεταιριστικών οργανώσεων για ρύθμιση της διάθεσης ελαιολάδου ή για συμφωνίες 
μεταξύ των ως άνω για καθορισμό κατώτερων τιμών πώλησης. (συμφωνίες όμως αυτές στην πράξη 
σπάνια τηρούνται)  
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8. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Η Ισπανία εντάσσει την οικολογική παραγωγή στην στρατηγική της για τη βελτίωση της ποιότητας 
των αγροτικών προϊόντων της, την διαφοροποίηση της προσφοράς και την δημιουργία υψηλότερης 
προστιθεμένης αξίας σε σειρά προϊόντων. Με στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Γεωργίας, το 2004 
η Ισπανία, με 733.182 εκτάρια και 17.688 επιχειρήσεις στον οικολογικό τομέα παραγωγής, κατείχε 
την 8η θέση διεθνώς και την 4η στην Ευρώπη. Το 1991 η ισπανική οικολογική παραγωγή κάλυπτε 
μόλις 4.235 εκτάρια και οι απασχολούμενες στον τομέα επιχειρήσεις ήταν μόλις 396. Παράλληλα οι 
βιομηχανίες με δραστηριότητες στην επεξεργασία οικολογικής παραγωγής το 2004 ανήρχοντο σε 
1.864 από τις οποίες οι 1.597 στην οικολογική γεωργική παραγωγή και 267 στην οικολογική 
κτηνοτροφική παραγωγή. Παράλληλα, τα έσοδα από την αγροτική οικολογική παραγωγή 
παρουσιάζουν συνεχή άνοδο, από 173 εκατ. € το 2002 σε 235,6 εκατ.€ το 2003 και 250 εκατ.€ το 
2004. Από το σύνολο της διατιθέμενης για την οικολογική γεωργία επιφάνεια 733.182,37 εκτάρια, 
90.041,71 (12,3% ) διατίθενται για την οικολογική παραγωγή ελαιολάδου, όσα περίπου και για την 
οικολογική παραγωγή των δημητριακών και οσπρίων. Εξάλλου, για την επεξεργασία του 
οικολογικού ελαιολάδου ασχολούνται 218 εταιρίες (ελαιοτριβεία και τυποποιητές). Όσον αφορά τη 
γεωγραφική διασπορά της οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου, οι Αυτονομίες της Ανδαλουσίας με 
40.868,18 (45,4% ) εκτάρια και της Εξτρεμαδούρας με 33.462,20 (37,2% ) εκτάρια είναι με μεγάλη 
απόσταση οι σημαντικότερες περιοχές παραγωγής οργανικού ελαιολάδου. 
 
9. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
Σχετικά με το εν λόγω θέμα σας γνωρίζουμε πρόσφατη έκθεση μας μετά από επισκέψεις στην 
ASOLIVA, (την Ισπανική Ένωση Εξαγωγέων τυποποιημένου Ελαιολάδου) και το ICEX Instituto 
Español de Comercio Exterior. Η ισπανική ASOLIVA έχει ως μέλη της τις 60 μεγαλύτερες 
εξαγωγικές ισπανικές εταιρείες ελαιολάδου.  Τα μέλη της καλύπτουν το 95%  των ισπανικών 
εξαγωγών ελαιολάδου σε συσκευασία και μέχρι το 75%  των εξαγωγών χύμα.  Οι δραστηριότητες της 
στην προώθηση του ελαιολάδου στο εξωτερικό στην πράξη άρχισαν πριν 12 περίπου χρόνια όταν οι 
ισπανικές εξαγωγές τυποποιημένου ελαιόλαδου κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 30.000 τόνων ετήσια.  
Σήμερα οι ισπανικές εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του δ/ντού της 
εν λόγω ένωσης κ. Juan Vicente Gomez Μoya, υπερβαίνουν τoυς 115.000 τόνους. Η ́Ενωση αυτή, 
που παράλληλα με την προώθηση ασχολείται και με άλλα θέματα όπως σχέσεις των μεταποιητών με 
τις ισπανικές και τις  αρχές της Ε.Ε., διεθνείς οργανισμούς, ενώσεις και ισπανικές ομοσπονδίες ως 
και αντίστοιχες ενώσεις του εξωτερικού, καλύπτει τα έξοδά της  με ένα πάγιο ποσό 1.500 Ευρώ για 
έκαστο μέλος και με εισφορές ανά κιλό εξαγόμενου προϊόντος που για τις χώρες  της Ε.Ε. ανέρχεται 
σε 0,00317 Ευρώ και για τις τρίτες σε 0,004267 Ευρώ.  Όσον αφορά τα έξοδα για προβολή του 
ελαιολάδου, εισπράττει  ανά κιλό εξαγόμενου τυποποιημένου/συσκευασμένου ελαιολάδου 0,0015 
Ευρώ. Η generic προβολή του ισπανικού ελαιολάδου στο εξωτερικό οργανώνεται από κοινού με το 
Ισπανικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου ICEX και σε συνεργασία με τα κατά τόπους Γραφεία των 
Εμπορικών Συμβούλων της Ισπανίας.  Η προβολή του ισπανικού ελαιολάδου γίνεται σε όλες τις 
μεγάλες αγορές στόχους του εξωτερικού που, σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της ισπανικής 
κυβέρνησης, είναι οι αγορές των ΗΠΑ, Βραζιλίας,, Μεγ.Βρετανίας, Κίνας, Ιαπωνίας,  Ταϊβάν, 
Αυστραλίας και Μεξικού. Το  ICEX  συμμετέχει με συγχρηματοδότηση που ανέρχεται σε 60-80% του 
συνολικού κόστους ανάλογα με την αγορά. Το υπόλοιπο αποτελεί την συμμετοχή  της ASOLIVA. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι  το ICEX  χρηματοδοτεί μόνο ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής 
τριετούς διαρκείας.  
 
To τρέχον τριετές πρόγραμμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες,  που άρχισε το 2005,  προβλέπει  σύνολο 
δαπανών 6 εκατ. δολ. (ετήσιες δαπάνες 2 εκατ. δολ.). Η ανάθεση σε διαφημηστικό οίκο έγινε κατόπιν 
ειδικού διαγωνισμού. Το ICEX γνώρισε σε μεγάλο αριθμό διαφημιστικών εταιριών περίληψη των 
ενδιαφερόντων του και ζήτησε την υποβολή προτάσεων. Από τις εταιρίες που   υπέβαλαν τις ώς άνω 
προτάσεις  έγινε προεπιλογή τριών που προσεκλήθηκαν στην συνέχεια στην Μαδρίτη στις 
εγκαταστάσεις του ICEX για να αναπτύξουν το πρόγραμμα τους οπότε και έγινε η επιλογή του 
τελικού αναδόχου του έργου. Όπως μας γνώρισε ο αρμόδιος δ/ντης  του ICEX κ. Juan Calabozo το 
πρόγραμμα προβολής στις ΗΠΑ και κατα αντιστοιχία οι εργασίες του Agency περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες  P.R. , Point of Sales Activities, και  Consumer events (π.χ. sponsoring διαφόρων 
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εκδηλώσεων σε τοπικές κοινότητες, αθλητικά γεγονότα κ.α.). Η αμοιβή για δραστηριότητες  Point of 
Sales ανέρχεται, όπως μας γνώρισε ο ως άνω ισπανός επίσημος, σε 20-25%  της σχετικής 
προυπολογισθήσης δαπάνης ενώ το σύνηθες  κόστος για τις λοιπές ενέργειες ανέρχεται σε 15% . 
Το πρόγραμμα συνήθως περιλαμβάνει : 

• διαφημιστικό υλικό, όπως πληροφοριακά έντυπα, news letters, βιβλία, posters, έντυπα 
συνταγών, videos και άρθρα στον τύπο, ενέργειες προβολής  που απευθύνονται κυρίως στους 
καταναλωτές εστιατορίων, supermarkets και gourmet καταστήματα όπως δοκιμασίες γευσιγνωσίας, 
δραστηριότητες προώθησης σε σημεία πωλήσεων, επιδείξεις μεσογειακής κουζίνας, κλπ. 

• Οργανώσεις επισκέψεων επαγγελματιών από τον κόσμο της γαστρονομίας και 
δημοσιογράφους (κυρώς foodwriters) προκειμένου να επισκεφθούν ελαιοπαραγωγικές περιοχές και 
να παρακολουθήσουν την διαδικασία παραγωγής και μεταποίησης / συσκευασίας. 

• Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων.   
 
Σε αρκετές μεγάλες  αγορές όπως η Ιαπωνία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία και Βραζιλία η 
ASOLIVA οργανώνει με την συνεργασία  μεσαίου μεγέθους διαφημιστικών γραφείων ιστοσελίδες 
προσαρμοσμένες στα τοπικά δεδομένα όπου παρέχει πληροφορίες για το ισπανικό ελαιόλαδο και γενικά 
για την αντίστοιχη ισπανική βιομηχανία, συνταγές για την χρήση ελαιολάδου, γεγονότα 
προώθησης/προβολής που θα λάβουν χώρα, πληροφορίες για τα ισπανικά brands, τους εξαγωγικούς 
και εισαγωγικούς οίκους και τα μεγάλα supermarkets στα οποία διατίθεται ισπανικό ελαιόλαδο. 
Ενδεικτικά αναγράφουμε τις ιστοσελίδες: 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ :www.tertuliaonline.com 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ: www.azeite.com.br 
Η.Π.Α.: www.oliveoilfromspain.com 
ΙΑΠΩΝΙΑ: www.asoliva-jp.com 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: www.asoliva.de 
 
Η προσπάθεια της Ισπανίας επικεντρώνεται κυρίως στην εκπαίδευση/πληροφόρηση του καταναλωτή 
για τις διάφορες χρήσεις του ελαιολάδου και στην προσπάθεια διαφοροποίησης των προϊόντων τους 
(differentiation /positioning)  σε σχέση με  αυτά των  ανταγωνιστικών χωρών. Το καλλιτεχνικό 
labeling με την χρήση ιδιαίτερα καλαίσθητων ετικεττών, οι καλαίσθητες υάλινες συσκευασίες,, οι 
αναφορές σε ονομασίες προέλευσης και οι γευσιγνωσίες με αναφορές στις ιδιότητες των διαφόρων 
ελαιολάδων που θυμίζουν γευσιγνωσίες κρασιών επιστρατεύονται για τον εν λόγω σκοπό. Από 
έρευνες σε focus group που διοργάνωσαν επεδείχθη ότι η διαφήμιση από τα ηλεκτρονικά μέσα, εκτός 
του γεγονότος ότι είναι υπερβολικά δαπανηρή, δεν έχει την αναμενόμενη επίδραση-impact και δεν 
συγκρατούνται εύκολα τα brand names.  Ειδικότερα στις νέες αγορές ελαιολάδου δεν είναι εύκολο να 
συγκρατηθεί ο τρόπος χρήσης του προϊόντος.  Αντίθετα, οι παρεχόμενες πληροφορίες με ένθετα στον 
τύπο και τα περιοδικά έχουν, κατά την άποψη των ισπανών συνομιλιτών μας, πάντοτε καλύτερα  
αποτελέσματα. Στο παρελθόν ορισμένες μεγάλες εξαγωγικές εταιρίες προέβαιναν σε διαφήμιση του 
brand name τους με μικρή (μέχρι 15% ) συγχρηματοδότηση του  ICEX  π.χ. διαφημιστικές 
καταχωρήσεις στον τύπο όπου όμως υποχρεούντο να αναφέρουν ευκρινώς και την ένδειξη olive oil 
from Spain. Παράλληλα  brand name διαφήμιση/προβολή γίνεται και σε συνεργασία  με μεγάλα  
supermarkets στην προσπάθειά των εταιριών να εντάξουν ή να κρατήσουν τη θέση τους στα ράφια 
των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων. Οι Ισπανοί καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες να 
ανταγωνισθούν το “made in Italy” εμφιαλωμένο ελαιόλαδο τα brand names του οποίου είναι από 
χρόνια leaders στις μεγάλες αγορές. Τα ισπανικά brand names με μεγαλύτερη προβολή στο 
εξωτερικό είναι το Carbonell και το Borges. Προς την κατεύθηνση αυτή εντάσονται και οι εξαγορές 
απο το ισπανικό group Sos  Cuetara (παραγωγός των ελαιολάδων Koipe και Carbonell) δύο μεγάλων 
ιταλικών εταιριών της Carapeli και της M inerva με πολύ γνωστά  brand names διεθνώς και ιδιαίτερα 
στην αγορά των ΗΠΑ.  . Το ICEΧ με πρόσθετο ετήσιο προϋπολιγισμό 2,5 εκ. Ευρώ προβαίνει επίσης 
στην προβολή gourmet ελαιολάδου στις αγορές στόχους εκτός των ΗΠΑ όπου υπάρχει ιδιαίτερο 
πρόγραμμα, σε συνεργασία με 12 εταιρίες, μέλη της ASOLIVA.  Το πρόγραμμα είναι τριετές και έχει 
60%  χρηματοδότηση από το ICEΧ και 40%  από τις συμμετέχουσες εταιρίες. Πρόσθετα, μεγάλες 
προσπάθειες έχουν αναληφθεί τελευταία και  για την διάδοση της ισπανικής κουζίνας σε χώρες του 
εξωτερικού όπως στην Ιαπωνία, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ.  Στις  Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 
επιστρατεύσει διάσημους  chef από πολυδιαφημισμένα  εστιατόρια για την ένταξη ισπανικών 
συνταγών στους καταλόγους των εστιατορίων τους ή την εμφάνισή τους σε διάφορες  εκδηλώσεις 
όπως επιδείξεις μαγειρικής, γευσιγνωσίες, σεμινάρια η ακόμα την υπογραφή άρθρων σε γνωστά 
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περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας. Generic διαφήμιση οργανώνουν επίσης οι ισπανικές αυτονομίες 
κυρίως η Ανδαλουσία (80%  της ισπανικής παραγωγής) και η Καταλωνία (7%  της ισπανικής 
παραγωγής). Η πρώτη, την τρέχουσα χρονική περίοδο διεξάγει στην Φλόριντα καμπάνια προβολής 
ελαιολάδου made in Andalucia.  Μετά από παρέμβαση της ισπανικής Κυβέρνησης στο made in 
Andalucia προσετέθη και η λέξη Spain.  Αναφέρουμε πρόσθετα ότι πριν από αρκετά χρόνια  
οργανώθηκε σεμινάριο προβολής ισπανικού ελαιολάδου υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου στην Αυστραλία  με το μεγάλο μέρος των εξόδων της εκδήλωσης να καλυπτεται από την 
ισπανική Κυβέρνηση. Μεγάλο πρόβλημα για την τρέχουσα περίοδο στις εξαγωγές ελαιολάδου 
αποτελούν, κατά τον πρόεδρο της ASOLIVA οι υψηλές τιμές που φθάνουν τα 4 Ευρώ το κιλό ex 
factory.  
 
Για τις βρώσιμες επιτραπέζιες ελιές , όπως μας γνώρισε ο  διευθυντής της κλαδικής οργάνωσης 
Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunes de M esa ASEM ESA, κ. Antonio de M ora, 
στην τρέχουσα περίοδο δεν γίνεται καμμία διαφήμιση ισπανικών ελαιών.  Στο παρελθόν είχε γίνει 
διαφήμιση βρωσίμων ελιών, τόσο generic όσο και  brand name, με τη χρήση διάφορων μέσων 
προβολής,  Η συμμετοχή του ICEΧ  κάλυπτε συνήθως το 50%  των εξόδων.  Τα προγράμματα ήταν 
τριετή με έμφαση στις δημόσιες σχέσεις, τίς έντυπες καταχωρήσεις και κύρια point of sales 
promotion.  Η αμοιβή των διαφημιστικών γραφείων ανήρχετο στο 15%  του συνολικού 
προϋπολογισμού του προγράμματος. H παύση της διαφήμησης, όπως μας γνώρισε και το ICEΧ, 
οφείλεται στις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των μελών της ASEM ESA όσον αφορά την 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση. Προσπάθειες καταβάλλονται στην παρούσα φάση για την 
δημιουργία νέας ένωσης intersectorial στην οποία θα συμμετέχουν ελαιοκαλλιεργητές, βιομηχανίες 
και έμποροι/εξαγωγείς. Τα μέλη της νέας αυτής  ένωσης θα συμμετέχουν  υποχρεωτικά στα έξοδα 
προβολής του προιόντος με ποσό που θα ορισθεί απο το Ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας κατά το 
πρότυπο των άλλων δύο intersectorial  οργανώσεων για τα εσπεριδοειδή και το κρασί Jerez. 

 
 
 
 

10. ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Σχετικά με το θέμα αυτό διαβιβάζουμε πρόσφατη έκθεση μας με τα αποτελέσματα της συνάντησης 
που είχαμε με τον κ. Franco Oliva διευθυντή προβολής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. Ο κ. 
Oliva μας γνώρισε ότι το Δ.Σ.Ε. θα διαθέσει για την επόμενη 3τία 2006-2008 το ποσό των 8,5 εκ. 
Ευρώ για την προώθηση του ελαιολάδου στις μεγάλες αγορές των ΗΠΑ, Καναδά, Κίνας, Ινδίας και 
Ιαπωνίας., ενδεχομένως δε και άλλων αναπτυσσόμενων αγορών που θα επιλεγούν με την 
ολοκλήρωση του προγράμματος.  Το ως άνω ποσό προέρχεται καθαρά από συνεισφορά της Ε.Ε. και 
θα επιμερισθεί ως ακολούθως:  τον 1ο χρόνο 1 εκ. Ευρώ, τον 2ο 2,5 εκ. Ευρώ και τον 3ο 5 εκ. Ευρώ.  
Το δεύτερο εξάμηνο του 2006 το Δ.Σ.Ε. θα αναλάβει μικρής εμβέλειας προωθητικές ενέργειες 
δημοσίων σχέσεων στις ΗΠΑ και Καναδά όπως σεμινάρια,  σε επαγγελματίες του κλάδου της 
γαστρονομίας, αγοραστές μεγάλων  supermarkets, πολυκαταστημάτων, ανάπτυξη συνεργασίας με 
γαστρονομικές σχολές, επιδείξεις μαγειρικής με χρήση ελαιολάδου κ.ά.  Οι ενέργειες αυτές θα 
επικεντρωθούν στις πόλεις Ν. Υόρκη, Σικάγο και Τορόντο. Κατά την διάρκεια της φθινοπωρινής 
Fancy Food στις ΗΠΑ, το Δ.Σ.Ε. θα ργανώσει εκδηλώσεις προβολής του ελαιολάδου με ομιλίες 
επιστημόνων για τις θρεπτικές και ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του ελαιολάδου σε συνδυασμό 
με γευσιγνωσίες όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν οι ελαιοπαραγωγικές χώρες/μέλη του Δ.Σ.Ε. που 
θα συμμετέχουν στην έκθεση. Ενδεχόμενα δε να οργανωθεί και επίσκεψη ομάδας επιλεγμένων 
δημοσιογράφων του κλάδου στις ελαιοπαραγωγικές χώρες. Γνωρίζουμε ότι το ως άνω ποσό των 8,5 
εκ. Ευρώ παρά το γεγονός ότι προέρχεται από την Ε.Ε. θα χρησιμοποιηθεί για την generic προβολή 
του ελαιολάδου όλων των ελαιοπαραγωγικών χωρών συμπεριλαμβανομένων και των χωρών μη 
μελών της Ε.Ε.   Το πρόγραμμα αυτό θα συζητηθεί, όπως μας δήλωσε ο κος Oliva με τις 
επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου των μελών του Δ.Σ.Ε. για την οριστική διαμόρφωσή του. 
Στον ως άνω προϋπολογισμό διαφήμισης/προβολής θα πρέπει να προστεθεί και το ποσό των 500.000 
Ευρώ που προέρχεται από τις προσφορές των χωρών/μελών.  Από το αυτό ποσό θα αντληθούν οι 
δαπάνες για περιορισμένες προωθητικές ενέργειες του ελαιολάδου στις  αγορές Κίνας, Ιαπωνίας και 
Ινδιών. Μετά τις τελευταίες αναδιαρθρώσεις στη διεύθυνση  και το προσωπικό του Δ.Σ.Ε., ο διεθνής 
αυτός οργανισμός επανέρχεται, μετά από διακοπή τριών ετών περίπου, στις ενέργειες προβολής του 
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ελαιολάδου.  Με δεδομένη την μικρή ελληνική παρουσία στον εν λόγω οργανισμό, παρά το γεγονός 
ότι η χώρα μας είναι η 3η σε μέγεθος παραγωγής ελαιολάδου διεθνώς, θα πρέπει να επαγρυπνούμε 
για την αντικειμενικότητα των ενεργειών προβολής του ελαιολάδου ώστε να αποφεύγονται 
φαινόμενα «καμουφλαρισμένης» προβολής ελαιολάδου συγκεκριμένης χώρας όπως, δυστυχώς, 
συνέβη στο παρελθόν. Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να γίνονται σε μια από τις διεθνείς γλώσσες, κατά 
προτίμηση την αγγλική, και οι παρουσιαστές θα πρέπει να προέρχονται κατά το δυνατόν από 
περισσότερες χώρες παραγωγούς ελαιολάδου, μέλη του Δ.Σ.Ε. Όπως είναι ευνόητο το πρόγραμμα 
δημοσιότητας και προβολής του Δ.Σ.Ε. παρουσιάζει πολλές δυνατότητες συνεργιών που θα 
μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε στα πλαίσια των δικών μας ενεργειών για την προβολή και προώθηση 
του ελαιολάδου. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1 

Στοιχεία για την ισπανική αγορά βρωσίμων ελιών 
Η εικόνα του ισπανικού εξωτερικού εμπορίου βρώσιμων ελιών είχε τα τελευταία χρόνια ως 
ακολούθως : 
Εξωτερικό εμπόριο συσκευασμένων ελιών. Έτη : 2000-2005*   
(Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 200570) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
  Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος 

Εξαγωγές 367,8 230 390,3 251,5 397,5 280 417,6 300 426,7 293 458,5 308,9 
Εισαγωγές 7,1 6,6 4,9 4,1 3,1 2,9 3,5 3,6 3,4 4,2 3,2 3,4 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 360,7 223,4 385,4 247,4 394,4 277,1 414,7 296,5 423,3 288,8 455,3 305,5 
Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Ισπανικών Τελωνείων 
Αξία σε εκατ. €, βάρος σε χιλ. τόνους 
 
Από τα στοιχεία των ανωτέρω στοιχεία, γίνεται φανερή η σταθερά ανοδική πορεία των ισπανικών 
εξαγωγών συσκευασμένων βρώσιμων ελιών καθώς και ο πολύ μικρός ρόλος των αντίστοιχων 
εισαγωγών στην διαμόρφωση του σχετικού εμπορικού ισοζυγίου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 
ισπανικό εξωτερικό εμπόριο προσωρινά διατηρημένων και μη βρώσιμων ακόμη ελιών (κωδικός 
συνδ. ονοματολογίας 071120) είναι επίσης αρκετά πλεονασματικό αλλά μικρότερης σημασίας. Κατά 
το 2004, οι σχετικές εισαγωγές ήταν αξίας 1 εκατ. €, βάρους 2.140 τόνων και προήλθαν κυρίως από 
την Πορτογαλία, ενώ κατά το 2005 οι σχετικές εξαγωγές ανήλθαν σε 2,3 εκατ. €, βάρους 3,7 τόνων 
και προήλθαν κυρίως από την Αργεντινή.  
Αντίστοιχα, οι εξαγωγές το 2004 ήταν αξίας 21 εκατ. €, βάρους 15.500 τόνων και κατευθύνθηκαν 
κυρίως στην Γαλλία και στην Ιταλία, ενώ το 2005 ήταν αξίας 20,6 εκατ. €, βάρους 14,6 τόνων με 
κατεύθηνση κυρίως την Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Οι ισπανικές εξαγωγές ελιών 
αφορούν κυρίως άμεσες συσκευασίες βρώσιμου προϊόντος με καθαρό βάρος μικρότερο των 5 κιλών. 
Προορισμοί ισπανικών εξαγωγών βρώσιμων συσκευασμένων ελιών  
Περίοδος : 2000-2005  

  2001 2002 2003 2004 2005 

  Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος 
Η.Π.Α 162,8 79,6 150,4 84,4   149 87,8 152,4 81,1 154,677,7 

Ρωσία 28,9 19,9 34,1 25,4 33,1 24,9 40,6 31 54,6 42,1 

Ιταλία  33,1 30,7 32,2 32,4 33,9 32,9 34,3 33,6 37,3 34,7 

Γερμανία 16,1 12,1 19,1 14,1 24,7 17,8 23 15,8 27,7 18,5 

Γαλλία 21,6 18,2 22,2 20,7 25 24,7 20,9 18,8 24,0 21,3 
%  του συνόλου των ισπαν. 
εξαγωγών ελιών              67%     64%       65%      64%       64%     65%        64%      64%        65%   63%  
Αξία σε εκατ. €,βάρος σε χιλ. τόνους 
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Όπως διαπιστώνουμε, η βασική αγορά των ισπανών είναι αυτή των Η.Π.Α η οποία, χωρίς ιδιαίτερες 
διακυμάνσεις, απορροφά περίπου το 40%  των συνολικών ισπανικών εξαγωγών βρώσιμων ελιών τα 
τελευταία δέκα χρόνια. 

Εισαγωγές βρώσιμων ελιών 
 
Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα που ακολουθεί, πέντε χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, 
εξάγουν τα τελευταία πέντε χρόνια το 80%  της αξίας των βρώσιμων ελιών στην Ισπανία. Για την 
περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2005, η εικόνα των εισαγωγών αυτών δεν διαφοροποιείται 
ιδιαίτερα. Η πρώτη προμηθεύτρια χώρα είναι σταθερά η Πορτογαλία.  

Αξία σε εκατ. € , βάρος σε χιλ. τόνους (Στοιχεία Ισπανικών Τελωνείων) 

  2001 2002 2003 2004 2005 

  Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος
Πορτογαλία 1,5 1,6 1,6 1,8   1,7 1,9 1,2 1,4 1,2 1,5 

Μαρόκο 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,8 1,5 0,4 0,4 

Ελλάδα 1,4 1 0,1 0,05 0,4 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 

Αίγυπτος 0,04 0,04 0,4 0,5 0,2 0,4 0,2 0,4 0,6 0,7 

Η.Π.Α 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
%  του συνόλου των ισπαν. 
εισαγωγών ελιών    75%       74%      84%       88%      80%      80%      80%      85%       84%      85%  

Εξωτερικό εμπόριο βρώσιμων ελιών Ελλάδος- Ισπανίας 
 
Το διμερές εξωτερικό εμπόριο βρώσιμων ελιών  Ισπανίας – Ελλάδας κατά την διάρκεια των 
τελευταίων πέντε ετών είχε ως ακολούθως : 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 

  Αξία Βάρος Αξία 
Βάρο
ς Αξία Βάρος Αξία Βάρος Αξία Βάρος

Εξαγωγές 
στην 
Ελλάδα 103.100 74 302.681 188 141.140 153 369.400 458 226.300 243,9 
Εισαγωγές 
από την 
Ελλάδα 1.450.100 1.050 131.177 551 460.185 132 471.377 277 300.400 165,6 

Εμπορικό 
ισοζύγιο -1.347.000 -976 +170.904 -363 -319.045 + 21 -101.977 181 -74.100 -78,3 
Όγκος  
Εμπορίου      1.553.200               433.858                  601.325                   840.777                   546.700_ 
Αξία σε € , βάρος σε τόνους  (Στοιχεία Ισπανικών Τελωνείων) 
 
Οι δυνατότητες ελληνικών εξαγωγών βρώσιμων ελιών στην Ισπανία είναι μεγάλες δεδομένου ότι η 
εσωτερική κατανάλωση του προϊόντος είναι πολύ υψηλή. Η γευστικότητα των ελληνικών ελιών και 
γενικά η ανώτερη ποιότητα τους σε σχέση με τις ισπανικές ελιές, που πρόσθετα έχουν δυσανάλογα 
μεγάλο πυρήνα και μικρή ποσότητα ελαιοσάρκας, μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της ζήτησης 
τους. Εάν από τα προϊόντα που θα προβληθούν μέσα από τις σημαντικές εκδηλώσεις προβολής των 
ελληνικών τροφίμων και της ελληνικής κουζίνας στα μεγάλα πολυκαταστήματα El Corte Ingles 
(εβδομάδες που θα οργανωθούν από κοινού με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου το 
επόμενο έτος ) θα είναι και οι ελληνικές ελιές των οποίων η αποδοχή από τον ισπανό καταναλωτή 
είναι αρκετά υψηλή. Ένα σημείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η υψηλή τιμή των 
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ελληνικών που όπως διαμορφώνεται σήμερα αποτελεί μεγάλο εμπόδιο. Οι λιανικές τιμές των ελιών 
μας διαμορφώνονται σε ύψη ανώτερα του διπλάσιου των ισπανικών και αυτό αποτελεί, ως είναι 
φυσικό, μεγάλο αποτρεπτικό παράγοντα για την ζήτηση τους. ο απολογισμός των τελευταίων πέντε 
ετών κρίνεται θετικός για την χώρα μας. Ένδειξη μόνο του ανωτέρω είναι ότι οι τιμές εισαγωγής των 
ελληνικών ελιών στην Ισπανία είναι σχεδόν διπλάσιες των αντιστοίχων τιμών εξαγωγής ισπανικών 
ελιών στην χώρα μας. (βλέπε ανωτέρω πίνακα).  
 
Πηγές :  -   Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Κατανάλωσης  (www.mapa.es)  

- Ισπανικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου ICEX (www.icex.es)  
- Στατιστική Υπηρεσία Ισπανικών Τελωνείων (http://www.aeat.es) 

Ετήσιες εκδόσεις του Υπ. Γεωργίας «La agricultura, la pesca y la alimentación  
 

 
(πίνακες με πρόσθετα στοιχεία για το ισπανικό ελαιόλαδο, την διεθνή παραγωγή 
και το διεθνές εμπόριο ελαιολάδου) 
 
 
 

1 Ονομασίες Προέλευσης Ισπανικού Παρθένου Ελαιολάδου  
 
Ονομασία Προέλευσης   Κοινοτικός κανονισμός 
 

• Les Garrigues    1107/96 de 12.06.96, 1902/04 de 29.10.04 
• �iurana    1107/96 de 12.06.96 
• Sierra de Segura   1107/96 de 12.06.96 
• Baena     1107/96 de 12.06.96, 564/02 de 2.04.02 
• Priego de Córdoba   2107/99 de 4.10.99 
• Sierra M ágica    2107/99 de 4.10.99 
• M ontes de Toledo   1187/00 de 5.06.00 
• Aceite del Bajo Aragón   1971/01 de 9.10.01 
• Gata-Hurdes (*)    
• Sierra de Cazorla   1971/01 de 9.10.01 
• M ontes de Granada (*) 
• Aceite de M onterrubio (*) 
• Sierra de Cádiz    205/05 de 4.02.05 
• Aceite de Terra  Alta   205/05 de 4.02.05 
• Aceite de M allorca   1437/04 de 11.8.04 
• Aceite de Baix Ebre-M ontsiá (*) 
• Poniente de Granada (*) 
• Aceite de La Rioja (*) 
• Antequera (*) 
• Estepa (*) 

* Εχει υποβληθεί αίτηση στην Ε.Ε. 
 
 

2. Οι κύριοι μεταποιητές/συσκευαστές ελαιολάδου στην Ισπανία  
                                                                  (σε χιλ. λίτρα) 
 

Όνομα Επιχείρησης     Brand name    2004  2005 (1) 
1. SOS CUETARA S.A     Koipe, Carbonell, Salgado, Elosua 120.000  118.500  
2. SOVENA S.A.  (*)         51.000    56.000  
3. COOSUR S.A. (ASESUR)      Coosur, La Española   39.000    37.000 
4. GRUPO YBARRA-M IGASA       29.200    33.100   
    - OLEOM ASIA S.A        La M asia    18.000   18.000 
    -  ACEITES YBARRA S.A.       Ybarra      7.700    11.000 
    - M UELOLIVA Y M INERVA S.L. M ueloliva, M inerva     3.500       4.100 
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    - OLEOSALGADO S.A. (*)         Rafael Salgado          --        -- 
5. GRUPO HOJIBLANCA         Hojiblanca, Cordoliva    25.000    22.500 
6. OLEO M ARTOS S.A.         Oleo M artos, Candela    15.300    16.000 
7. URZANTE, S.L.         Urzante, Palacio de Urzante, (**)   1.400    14.000 
8. ACEITES TOLEDO S.A.        Dintel, Oliterra     13.000    13.000 
9. BORGES FOODS S.L.          Borges       12.000    11.400 
10. IDEAL S.L.           Abaco, (**)       2.800    10.000 
11. GRUPO EROSKI (OLILAN)         Consumer, Olilan     11.500       9.896 
12. AIP IBERIA S.L.         Agroliva, (**)      12.800   9.500 
13. COREYSA S.A.         Capicúa, Cortijo de Cobantes    9.200        9.000 
14. IND. DEL SUROESTE S.A.        Júcaro, Duque de Ardila      2.000     7.500 
15. ACEITES M AEVA S.L.       M aeva         4.821   5.000 
16. OLEICOLA GRANADINA S.A.   Almazara Real, �liera       7.600   4.500 
17. ACEITES ABRIL S.L.        Abril         4.200   4.300 
18. JOSE M ORALES S.L.       M oralva, Verge Nostre, Gimnastic      2.700   4.000 
19. COOP. OLIVAR DEL SEGURA   Olivar de Segura, Fuentebuena, 
                                                     Oro de Genave        3.000   3.300 
20. COOP. OLEOESTEPA         Oleoestepa         2.500   3.200 
21. ACEITES M ANZANO S.A.        Bernal Romero, Arioliva       3.500   3.100 
22. HERM ANOS AYALA SOUSA      Alberto             2.300    2.300 
23. CIA. OLEICOLA S.XXI S.L.         La Chinata         2.300    2.300 
24. M UÑOZ VERA E HIJOS S.A.        Capricho Andaluz        1.000        1.800 
25. M ATEO S.A.            M anolete        1.900         1.800 

(1) Στοιχεία Ιαν.- Νοεμ. 
(*) Ιδρύθηκε τον Ιαν. 2005 
(**) Brand name μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων 
 

3. Παγκόσμια Παραγωγή ελαιολάδου 2000/01 – 2005/06 
                                                            (σε χιλ. τόννους) 
 
Χώρες   2001/02 2002/03 2003/04 2004/05      2005/06 
Αλγερία        25,5        15,0        69,5        33,5            47,5 
Αργεντινή        10,0        11,0        13,5        10,0            25,0 
Κύπρος           6,5          7,0 
Ε.Ε.    2.463,5   1.942,5   2.448,0   2.353,5      1.947,5 
Κροατία          5,0          7,0          3,0          5,0             5,5 
Ιράν           2,5          1,5          2,5          4,0             4,0 
Ισραήλ           3,5          9,0          3,0          9,5             4,0 
Ιορδανία        14,0        28,0         25,0        29,0           20,0 
Λίβανος             5,0          6,0           7,5          6,0             5,5 
Μαρόκο        60,0        45,0       100,0        50,0           75,0 
Παλαιστίνη        18,0        21,5           5,0        20,0           10,0 
Συρία         92,0      165,0       110,0      175,0          100,0 
Τυνησία        35,0        72,0       280,0      130,0          200,0 
Τουρκία        65,0      140,0         79,0      145,0          112,0 
Αυστραλία          1,0          2,0           2,5          4,5          5,0 
Αίγυπτος          1,5          5,0           2,0          2,5          2,5 
ΗΠΑ           2,5          1,0           1,0          1,0          1,0 
Λιβύη           7,0          6,5         12,5        12,5          9,0 
Μεξικό           2,0          2,5           2,5          2,5          2,5 
Γιουγκοσλαβία/    
Μαυροβούνιο          0,5          0,5           0,5          0,5          0,5 
Λοιπές χώρες          7,5          7,5           7,0         7,0          8,0 
ΣΥΝΟΛΟ   2.825,5   2.495,5   3.174,0   3.001,0        2.584,5 
Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 
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4. Παγκόσμια Κατανάλωση ελαιολάδου 2000/01 – 2005/06 
                                                                (σε χιλ. τόννους) 
Χώρες   2001/02 2002/03 2003/04 2004/05    2005/06 
Γερμανία        38,6                  40,0                  38,5                    43,4         40,0 
Δανία          2,7          3,1          3,1         2,7           1,9 
Γαλλία         95,1                    97,0                    94,0              98,0         98,5 
Ιρλανδία         2,2          2,4          2,3         2,6           2,2 
Ιταλία      735,0                  770,0            785,0               837,1    837,1 
Ολλανδία         9,1          9,3                   11,1                     12,7        12,9 
Ην. Βασίλειο       25,5                    47,0                 71,6                     73,2        68,0 
Βέλγιο        12,7                    11,8                   11,4                     12,3        12,3 
Λουξεμβούργο         0,7          0,7        0,8           0,8          0,8 
Ελλάδα      270,0                  270,0                 270,0                    283,0      255,0 
Ισπανία      631,2                  591,3                 613,9                    600,0      560,0 
Πορτογαλία       61,5                    64,9                   67,0                      69,0        63,0 
Αυστρία          3,9          4,6         6,0            5,9          5,9 
Φινλανδία         0,9          1,2         1,3            1,2          1,2 
Σουηδία         5,3          5,3          3,8            5,3          5,3 
ΣΥΝΟΛΟ (15)  1.894,4               1.918,6               1.979,8                 2.047,2    1.964,1 
 
Κύπρος               6,8            7,9           8,0 
Εσθονία              0,1            0,1           0,1 
Ουγγαρία              1,1            1,2           1,2 
Λετονία              0,6            0,5           0,5  
Λιθουανία               0,2            0,2           0,2 
Μάλτα               0,5            0,5           0,5 
Πολωνία             3,2            3,1           3,1 
Τσεχία               2,7            2,8           2,8 
Σλοβακία             0,3            0,8           0,8 
Σλοβενία             2,0            1,4           1,4 
ΣΥΝΟΛΟ (25)      1.997,3                 2.065,7    1.982,7 
 
Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 
 
5. Παγκόσμιες Εισαγωγές ελαιολάδου 2000/01 – 2005/06 
(σε χιλ. τόννους) 
 
Χώρες   2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
Αλγερία          1,0          0,0          0,0         0,0          0,0 
Ε.Ε.         42,5        93,5                  231,5      214,5      258,0 
Κροατία         1,5          0,5          0,5          0,5          0,5 
Ιράν           0,0         0,0          1,0          2,0          1,0 
Ισραήλ         10,5         6,0                  10,5             8,0           12,0 
Λίβανος          2,0         0,0         0,0          0,0          0,0 
Μαρόκο         5,0                  10,5                1,5          0,0          0,0 
Αυστραλία        26,5                    31,5                   31,0                    28,5                    29,0 
Αίγυπτος          0,5          0,5         0,0          0,0          0,0 
ΗΠΑ       193,0                  191,5                 226,0                   228,0     233,0 
Λιβύη           1,0         2,0         2,0           0,0         0,0 
Μεξικό           6,0                   10,0                   10,0                     10,0         9,0 
Βραζιλία        22,5                   21,0                   23,5                     25,5       28,0 
Λοιπές χώρες          6,5         7,5         7,0           5,0         5,0 
ΣΥΝΟΛΟ      437,0                  492,5                  663,0                   634,0     682,5 
Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 
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6. Παγκόσμιες Εξαγωγές ελαιολάδου 2000/01 – 2005/06 
(σε χιλ. τόννους) 
 
Χώρες   2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
Αργεντινή          5,0          5,5          5,5          5,0        15,0 
Κύπρος           1,0          1,0   
Ε.Ε.                   324,5        313,5                  324,5                  342,0                   346,5 
Κροατία         2,0          0,5          0,0          0,5          0,5 
Ιορδανία         0,5          1,5          4,0          5,0          3,0 
Λίβανος         0,0         1,5           1,5         0,5          1,0 
Μαρόκο         0,5         3,0                     20,5       10,0        15,0 
Παλαιστίνη         0,0         0,0          8,0                    10,0        10,0 
Συρία          5,5                   30,5                    28,0                    35,0        20,0 
Τυνησία                   22,0                   30,0                  209,0                  100,0                  150,0 
Τουρκία                   28,0                   74,0                    46,0                    82,0                    75,0 
Αυστραλία        0,0        0,0          0,5          1,0          1,5 
Αίγυπτος        0,5        2,0          0,0          0,0          0,0 
ΗΠΑ         5,0        9,5          9,0                    15,0                    15,0 
Λοιπές χώρες        0,0        0,5         1,0          1,5          1,5  
ΣΥΝΟΛΟ                  394,5                 483,0                  657,5                  607,5                  654,0 
Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 
 
Ακολουθεί ιστογράφημα με την κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου στις κυριότερες διεθνείς 
αγορές  (στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου) 
 
 
 
 

 
Πίνακας  1 
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Εμπορικό σήμα (trade m ark)   Παραγωγός Συσκευασία, γραμμ. Τιμή, γκρ* 
ITLV extra virgin  250  19,26 
ITLV extra virgin  500 glass/plastic 35,18 
ITLV extra virgin 750 46,25 
ITLV  

Torres y Ribelles S.A. , ABISA – 
ITLV  

1000(glass, plastic, tin) 60,90 
Iberica Extra Virgin   250 17,70 
Iberica Extra Virgin   500 30,19 
M aestro de Oliva  250 18,96 
M aestro de Oliva 500 30,83 
M aestro de Oliva   1000   52,77 
Dolce Vita 250 18,54 
Dolce Vita  500 31,86 
Oscar extra virgin  500 (tin) 50,76 
Oscar extra virgin  

“OLIVE LINE”    

1000 (tin) 30,24 
Coopoliva  250  17,12 
Coopoliva 500 32,00 
Coopoliva 

“AGRO SEVILIA ACEITUNAS”  
1000 62,09 

Rafael Salgado Extra Virgin 250 (glass, tin, plastic) 18,30 
Rafael Salgado Extra Virgin 500 (glass, tin, plastic) 30,16 
Rafael Salgado Extra Virgin 1000 (glass, tin, plastic) 60,18 
Ibero 500 plastic 20,16 
Ibero 

“RAFAEL SALGADO” 

1000 plastic 32,17 
Costa d’Oro 500 21,76 
Costa d’Oro Pomace  1000 24,92 
Costa d’Oro Extra virgin 250 20,46 
Costa d’Oro Extra Virgin 500 33,12 
Costa d’Oro extra light  1000 58,99 
Costa d’Oro Extra virgin  

“COSTA D’ORO”  

1000 60,04 
M azola  500 57,03 
M azola extra virgin   

“Unilever”  
1000 58,00 

La Espanola Aceite de Oliva 250 20,28 
La Espanola Aceite de Oliva 500 35,95 
La Espanola  750 37,56 
La Espanola 1000 47,66 
La Espanola pomace 

“ACEITES DE SUR”  

250  20,19 
La M asia 250 17,65 
La M asia 500 32,85 
La M asia 750 45,74 
La M asia pomace oil  

“OLEO M ASIA” 

1000 plastic 32,84 
ΙΤΑΛΙΑ  
M onini classico  500 36,43 
M onini classico 750 54,52 
M onini classico, delicato 1000 69,97 
M onini Classico 3000 207,00 
M onini ExtraVirgin Basilico  250 39,34 
M onini ExtraVirgin limone   250 39,34 
M onini Extra Rosmarino, Aglio  250 39,34 
M onini Extra Anfora  

“M ONINI”  

1000 68,34 
Caparelli Columbus  250 19,04 
Caparelli Florence  1000 60,85 
Caparelli Premium, Toscano   500  38,09 
Caparelli Itali 500 33,40 
Caparelli Numerato toscano 500 75,55 
Caparelli Olys (pomace)  

“CAPARELLI FIRENZE”  

1000 plastic 36,16 
De Cecco  250 33,00 
De Cecco 500 51,00 
De Cecco 750 76,50 
De Cecco 

“DE CECCO”  

1000 100,05 
M inerva M INERVA OLI 250 145,45 
Castello Banfi  “BANFI” 500 219,00 
ΕΛΛΑΔΑ  
Αbea Crete Extra Virgin 250 21,23 
Abea Crete Extra Virgin 500 41,25 
Abea Crete Extra Virgin  750 58,88 
Abea Crete Extra Virgin  

ΑΒΕΑ Crete S.A. 

1000  61,05  
DELPHI  250  20,28 
DELPHI  500  34,08 
DELPHI Pomance  

“Intercom” S.A.  
Δ. Γεοργακόπουλος (μέσω Ρωσίας) 

500,1000  
Isle of Crete extra virgin  250  28,44 
Isle of Crete extra virgin 500, 750 56,14 
Isle of Crete με βότανα  

Creta Health (Kouridakis)  
250  37,83 

 
ΤΥΝΗΣΙΑ  
Riviera d’Or “HULIERIE LOUED” 750 47,37 

* Ισοτιμία 30 Ιουνίου 2006        1 Ευρώ  – 6,3 γκρίβνες        δολ.ΗΠΑ  – 5,1 γκρίβνες 
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Πίνακας 2                                                        ΕΛΙΕΣ  
 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Εμπορικό σήμα  (trade m ark) και είδη ελιών   Παραγωγός Συσκευασία, γραμμάρια   Τιμή, γκρ*  
ITLV  
ITLV Gold Line, XXL 
Μαύρες, πράσινες, μεγάλες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι, γεμιστές με 
αντσούγιες, γαρίδες, σολομό, αμύγδαλο, πιπεριά, μπέικον, λεμόνι, τόνο    

“LAF S.A”  
“EXOLIVA ” 
(ITLV trade mark) 
 

300 
350 
425 

5,22 – 7,42 
6,10 – 6,61 
6,90 – 9,12 

JOSE LOU 
Μαύρες a-la Grece, πράσινες, γεμιστές με αγγούρι, πάπρικα, king size 
πικάντικες   

HIJOS DE JOSE LOU   
310 
600 

7-45 - 9,38 
16,60–18,97 
 

ACENORCA 
Μαύρες, πράσινες, μεγάλες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι ACENORCA  

360 
425 

5,71 -  5,98 
6,06 – 7,02 

ACORSA  
Μαύρες χωρίς κουκούτσι ACORSA  

350 
425 

4,77 – 5,58 
6,04 – 6,24 

COOPOLIVA  
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι, γεμιστές: πιπεριά     AGRO SEVILIA  

200 
350 
405 

3,78 – 3,90  
6,08 – 7,00 
7,78 – 8,39  

EN SERPIS   
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι, γεμιστές με αγγούρι, 
πιπεριά, βότανα, αντσούγιες  

KONDIDO M IRO  

125 
230 
300 
350 
1500 
4250 

4,09 
7,51 
9,18 
8,35 – 11,18 
37,00 
81,84 - 91,40 

EXOLIVA  
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι, γεμιστές με  πιπεριά, 
τλονο, λεμόνι, αντσούγιες EXOLIVA  

212 
300 
350 
400 
2800 

3,95 
5,04 – 5,26 
5,82 – 6,96 
7,40 – 7,55 
46,00 

DIVA OLIVA XXL  
Πράσινες, γεμιστές με λεμόνι, γαρίδες, αντσούγιες 

300 
390 
420 

4,79 
6,67-6,71 
6,98  

DOLCE VITA  
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι και χωρίς, γεμιστές με λεμόνι, τόνο, 
γαρίδες, αντσούγιες 

300 
350 
420 
 

4,37 
6,20 
6,92 – 7,21 
 

IBERICA,  
Iberica chika,  
Iberica mini  
Μαύρες, πράσινες, μεγάλες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι 

90 
200 
210 
300 
420 
3000 
3250 

3,78 
3,72 – 3,78 
4,57 – 4,85  
6,95 – 7,92 
44,87 
46,00  

M AESTRO DE OLIVA  
Μαύρες, πράσινες, μεγάλες, πολύ μεγάλες, με κουκούτσι και χωρίς, 
γεμιστές με πορτοκάλι, γαρίδες, αγγούρι, πιπεριά, αμύγδαλο, σολομό, 
τυρί, τόνο, αντσούγιες 

300 
350 
400 
3000 
8000 

5,08 – 6,68 
6,68 – 6,72 
6,72 – 9,00 
68,32 
166,57 

OSCAR  
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι γεμιστές με λεμόνι, 
αντσούγιες 

OLIVE LINE  

300 
370 
432 

4,72 
5,27 
5,80 

KARNAU 
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι, γεμιστές με σολομό, 
τόνο, τυρί, γαρίδες, αντσούγιες 

350 
425 

5,29 – 6,28 
6,73 – 6,97 

VILTEK 
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι, γεμιστές με λεμόνι, 
τόνο, αγγούρι, αντσούγιες 

120 
350 

4,36 – 6,61 
5,37 – 5,81 

VIVA OLIVA  
Μαύρες, με κουκούτσι, γεμιστές με λεμόνι, τόνο 

VILTEK  

300 
350 

5,06 – 5, 39 
6,13 – 6,16 

M IKADO 
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι M IKADO 300 6,30 – 6,53 

OM AYA  
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι, γεμιστές με γαρίδες 360 4,84 – 5,27  

FADIA  
Μαύρες με κουκούτσι  

FADIA 
360 4,68 - 4,84 

PERLINA KATALONII 
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι SOCIEDAS CEM RO OLIVAVERA  360 7,67 - 7,79 

RIO ANA  
Μαύρες  GENERAL OLIVER 

280 
300 
350 

4,58 

LA EXPLANADA 
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι γεμιστές με τόνο, 
λεμόνι, γαρίδες 

Acetunas Guadalqumr 
345 
360 

7,50 – 8,62 
6,23- 7,50  

ARTE OLIVA 
Μαύρες, πράσινες, μεγάλες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι γεμιστές με 
τόνο, μπέικον, τυρί, σολομό, αντσούγιες,  

ARTEOLIVA 
300 
350 
425 

5,09 
6,99 
7,24 

HUTESA  
Πράσινες, γεμιστές με λεμόνι, πιπεριά, αντσούγιες  HUTESA  480 6,08 – 6,49 
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* Ισοτιμία 30 Ιουνίου 2006    -   1 Ευρώ  – 6,3 γκρίβνες    -   1 δολ.ΗΠΑ  – 5,1 γκρίβνες  
 

ΕΛΛΑΔΑ 
KALIM ERA   
Μαύρες Καλαμάτας με κουκούτσι, πράσινες πικάντικες, γεμιστές με 
αμύγδαλο, με σκόρδο, με λιαστή ντομάτα, με κόκκινη πιπεριά 

INTERCOM  FOODS S.A  260  7,92 – 10,79 

DELPHI  
Μαύρες, πράσινες, με κουκούτσι, χωρίς κουκούτσι 

Intercom Foods S.A. (μέσω 
Ρωσίας) 405 6,34 

Πάστα ελιάς  
KALIM ERA από μαύρες, πράσινες, από ελιές Καλαμάτας   

 
INTERCOM  FOODS S.A 

212 12,60 – 13,26  
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ΙΣΠΑΝΙΑ 
 

ΙΣΠΑΝΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
O LIS BARGALLO  SA 

Energia, 46 
ALM EDA I CAN M ERCADER 
08940 - CORNELLA DE LLOBREGAT - BARCELONA 
Tlf: 934 741 682 

ANTO NIO  CANO  E H IJO S SA 

 CR ESTACION 0 
14880 LUQUE - CORDOBA    (ANDALUCIA) 
Teléfono: 0034 957667021 
Fax: 0034 957667655 

ACEITES ABASA SA 

Alem ania (Pol. Ind. Q uiebracostillas), S/N 
14850 – BAENA - CORDOBA 
Tlf: 957 692 426 

CO M PAÑIA ALIM ENTARIA DEL SUR DE EUROPA S.A.  

 Ctra. Villaverde-Vallecas, K M  3,800 
28105 - M ADRID  
Tlf: 917 866 334 

M ED INTERN IM PO RTA EXPO RTA SA 

CL ESCULTOR PABLO GARGALLO 18 
14012 CORDOBA - CORDOBA) 

GALLEGA DE DISTRIBUIDO RES DE ALIM ENTACIO N 

PG INDUSTRIAL PIADELA 0 
15300 BETANZOS - A CORUÑA    (GALICIA) 

VENT DE FRANCE LA TRAM UNTANA SA 

CR NACIONAL 1 
17700 LA JONQUERA - GIRONA 
Teléfono: 0034 972555360  

CO M ERCIAL CBG SA 

PG IND.M AS D'EN BOSCH PARCEL 4 
17500 RIPOLL - GIRONA    (CATALUÑA) 
Teléfono: 0034 972703370    Fax: 0034 972703000 

INDUSTRIALIZADO RA Y DISTRIBUIDO RA ESPAÑO LA 

CL PERE IV 63 
08018 BARCELONA - BARCELONA     

EM ILIO  VALLEJO  SA 

Ctra. M artos (N-321), S/N 
23650 – TORREDONJIM ENO - JAEN 
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Tlf: 953 571 282   Fax: 953 572 793 
E-M ail:info@ emiliovallejo.com 

 
 
SO S CUETARA SA 

Ctra. N-III, K M .48 
28590 - VILLAREJO DE SALVANES - M ADRID 
Tlf: 918 743 007    Fax: 918 742 340     W eb:www.sossabor.es 

H ELLAS M ARK ET, SL 

Avda. M arqués de L Árgentera, 27 entlo 2A 
08003 BARCELONA - BARCELONA    
Teléfono: 0034 933208120 
Fax: 0034 933208132 

RAFAEL SALGADO  SA 

Soladores, 6 
28891 - VELILLA DE SAN ANTONIO - M ADRID 
Tlf: 916 668 634   - Fax: 916 665 906 

O LEO LIVA SA 

M atagallar, S/N 
29310 - VILLANUEVA DE ALGAIDAS 
M ALAGA 
Tlf: 952 743 011 

O LEICO LA H O JIBLANCA, SA 

CL CR DE CORDOBA S/N 0 
29200 ANTEQUERA - M ALAGA     
Teléfono: 0034 952706031 

ACEITES AGRO  SEVILLA SA 

AV INNOV ED RENTASEVILLA 0 8 D 
41020 SEVILLA - SEVILLA    
Teléfono: 0034 955843805 

ACEITES CO O SUR SA 

Ctra. Carolina C-3217, 29 
23220 – VILCHES - JAEN 
Tlf: 953 631 165  
W eb:www.coosur.es 

ALIM ENTACIO N VARM A SA 

Nápoles, 257-259 
08025 - BARCELONA 
Tlf: 934 579 780    Fax: 934 579 975 

ALFA LAVAL IBERIA SA 

CL ANTONIO DE CABEZON 27 
28034 M ADRID  
Teléfono: 0034 913581255 
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O LEO  M ASIA SA 

CR ISLA M ENOR KM  1, 800 
41700 DOS HERM ANAS - SEVILLA    
Teléfono: 0034 954725984 

AGRO TECNICA EXTREM EÑA SL 

Ctra. M ontijo, KM  24,9 
PUEBLONUEVO DEL GUADIANA 
06184 - BADAJOZ 
Tlf: 924 473 310   Fax: 924 474 024 
W eb:www.agrotecnica,net 

ACEITES M AEVA SL 

PG JUNCARIL PARCELA 334 
18220 ALBOLOTE - GRANADA     

 
GO URM ET ITALIA SL 

CL CARTAGO NAVE 5 
35109 S BARTOL TIR - PALM AS GRAN CANARIA    (CANARIAS) 
Teléfono: 0034 928140361 

CO M IT-COM ERCIAL ITALIANA DE ALIM ENTACIO N 

Benito Pérez Galdós, s/n 
GRANADILLA DE ABONA 38611 - TENERIFE 
Tlf:  902 200 121 
www.grupocomit.com 

AGRUPACIO N VALENCIANA PARA EL ACEITE  

CL LARGA 25 
46822 BOLBAITE - VALENCIA     

 
ΙΣΠΑΝΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 
 

CO M PAÑIA ALIM ENTARIA DEL SUR DE EUROPA S.A. 

Ctra. Villaverde-Vallecas, K M  3,800 
28105 - M ADRID  
Tlf: 917 866 334 

 
EM ILIO  VALLEJO  SA 

Ctra. M artos (N-321), S/N 
23650 – TORREDONJIM ENO - JAEN 
Tlf: 953 571 282   Fax: 953 572 793 
E-M ail:info@ emiliovallejo.com 

SO S CUETARA SA 

Ctra. N-III, K M .48 
28590 - VILLAREJO DE SALVANES - M ADRID 
Tlf: 918 743 007    Fax: 918 742 340     W eb:www.sossabor.es 
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H ELLAS M ARK ET, SL 

Avda. M arqués de L Árgentera, 27 entlo 2A 
08003 BARCELONA - BARCELONA     
Teléfono: 933208120 
Fax: 933208132 

 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ SUPER M ARKETS 
 
 CARREFOUR 

CENTRO DE COM PRAS 
CAM PEZO, 16 
POL. IND.. LAS M ERCEDES 
28022 M ADRID 
Τηλ. κέντρο: 0034 913018900 

     Φαξ: 0034 913331486    
- Δ/ντής αγορών τροφίμων: Sr. Luis Ferro (913331590) 
- Δ/ντής αγορών ποτών: Sr. José Domínguez (913331548) 
 GRUPO EROSKI   
   BARRIO SAN AGUSTIN, S/N 
   48230 ELORRIO (VIZCAYA) 
   TELEF.: 003494-6211211 
    FAX: 003494-6211222 
   Διευθυντής Αγορών τροφίμων και ποτών: Sr. Gotzon Elizburu (94 6211241) 
 ALCAM PO, S.A.   
   SANTIAGO DE COM POSTELA SUR, S/N 
   28029 M ADRID 
   TELEF.: 003491-7306666 
    FAX: 003491-7309837 
 SUPERM ERCADOS EL CORTE INGLÉS 
  HIPERCOR, S.A.   
      Fuente de Berro, 20 
      28009 M adrid 
      TELEF.: 913090988, 914018500 
      FAX: 914013186 
      Διευθυντής Αγορών τροφίμων και ποτών : Sr. Andrés Tecles M ayer Antolín  
 M AKRO AUTOSERVICIO M AYORISTA, S.A.  
   POL. IND. LAS M ERCEDES C/CAM PEZO, 7 
   28022 M ADRID 
   TELEF.: 003491-3219500 
    FAX: 003491-3219677 
   Διευθυντής Αγορών τροφίμων και ποτών: Sr. M iguel Ángel Poblet (913219639) 
 EL CORTE INGLES, S.A. (SUPERM ERCADOS)  
   HERM OSILLA, 112 
   28009 M ADRID 
   TELEF.: 003491-4018500 
    FAX: 003491-4017454 
   Διευθυντής Αγορών: DAVID GONZALEZ FERNANDEZ  
 M ERCADONA, S.A. 
   VALENCIA, 5 (P.O.BOX 2417) 
   46016 TAVERNES BLANQUES (VALENCIA) 
   TELEF.: 003496-3883333 
    FAX: 003496-3883302 
   Διευθυντής Αγορών: M ANUEL DE JUAN M AÑAS 
 SUPERM ERCADOS SABECO, S.A. 
   CTRA. HUESCA KM . 11,2 
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   50830 VILLANUEVA DE GALLEGO (ZARAGOZA) 
   TELEF.: 0034976-188100 
    FAX: 0034976-185177 
   Διευθυντής Αγορών: JOSE PRIETO M UÑOZ 
 GRUPO EL ÁRBOL, S.A. 
   FORJA, 93 - POL. IND. ARGALES 
   47008 VALLADOLID 
   TELEF.: 0034983-413500 
    FAX: 0034983-413501 
   Διευθυντής Αγορών τροφίμων και ποτών: Sr. M anuel Ferreño 
 CAPRABO, S.A. 
   CIENCIAS, 135 
   08908 L H́OSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 
   TELEF.: 003493-2616000 
    FAX: 003493-2616020 - 2630273 
   Διευθυντής Αγορών: SISLVIO ELIAS M ARIM ON 
 H.D. COVALCO, S.A. 
   CTRA. BARCELONA - PUIGCERDA KM . 25,6 
   08400 GRANOLLERS (BARCELONA) 
   TELEF.: 003493-8490099 
    FAX: 003493-8490773 
   Διευθυντής Αγορών: Sr. Francecs Pallarés 
 DISTRIBUCION M ERCAT (GRUPO SYP) 
   POL. IND. M ARRATXI - C/ OLLERS, S/N 
   07141 M ARRATXI (BALEARES) 
   TELEF.: 0034971-604242 
    FAX: 0034971-604218,  Διευθυντής Αγορών: Doña Flor M iró 
 GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIM ENT., S.A. 
   POLIGONO PIADELA (APARTADO 99) 
   15300 PETANZOS (LA CORUÑA) 
   TELEF.: 0034981-779600 
    FAX: 0034981-779608 
   Διευθυντής Αγορών: CARLOS SANCHEZ GARCIA 
 HERM ANOS AYALA, S.A. 
   CTRA. UTRERA-SEVILLA KM . 4    
   41710 UTRERA (SEVILLA) 
   TELEF.: 003495-4860436 
    FAX: 003491-4873052 
   Διευθυντής Αγορών: ALBERTO  AYALA  
 AHORRAM AS (GRUPO) 
   CTRA. ARGANDA A VELILLA KM . 5 
   28891 VELILLA DE SAN ANTONIO (M ADRID) 
   TELEF.: 003491-6608144 
    FAX: 003491-6608174 
   Διευθυντής Αγορών: EDUARDO SERRANO VALLEJO 
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Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Τελ Αβίβ 

76/9 Hey Be’iyar, 
Tel Aviv - P.O. Box 62198  -  Israel 

Tel. +9723 6055200 
Fax  +9723 6055296 

e-mail   hellcomm@ inter.net.il 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 

 
 
Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν παραδοσιακά προϊόντα του Ισραήλ, συστηματική όμως 
η καλλιέργειά τους γίνεται μετά από την ίδρυση του κράτους το 1948. Σήμερα υπάρχουν 
6000 τόνοι ελαιόδενδρων και η αξία της συμμετοχής του στο Α.Ε.Π. ανέρχεται στα 20 εκατ. 
δολλ. Η παραγωγή ελαιολάδου στο Ισραήλ, βασίζεται σήμερα κατά μεγάλο μέρος στην 
ευγονική με την δημιουργία και εξέλιξη νέων ποικιλιών, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλότερη 
απόδοση. Αρχικώς καλλιεργούνταν δύο ποικιλίες, η Συριακή και η Nobli Baldi. Σήμερα 
υπάρχουν έξι ποικιλίες ελαιοδένδρων και επίσης προωθείται η ανάπτυξη εισαγομένων όπως 
της ισπανικής Picual και της γαλλικής Fishulin. Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η ποικιλία 
Barnea, της οποίας γίνεται εντατική καλλιέργεια. Η παραγωγή ελαιόλαδου, της ως άνω είναι 
αρκετά υψηλή και η δομή του δένδρου επιτρέπει την μηχανική συγκομιδή και το λιγότερο 
δυνατό κόστος συντήρησης. Το είδος αυτό αποφέρει καρπό μέσα στα 2-3 πρώτα χρόνια από 
την φύτευσή του σε αντίθεση με άλλες ποικιλίες που χρειάζονται 10-15 και γι’αυτό είναι το 
πλέον διαδεδομένο στο Ισραήλ. Το παραγόμενο ελαιόλαδο έχει λεπτή γεύση και μεγάλη 
διάρκεια αντοχής. Επίσης συνεχείς βελτιώσεις του έχουν περιορίσει το ύψος του στα 3,5-4 
μέτρα. Λόγω των ανωτέρω ιδιοτήτων του έχει διαδοθεί διεθνώς, με την Αυστραλία και την 
Αργεντινή να είναι από τις πρώτες χώρες που την έχουν υιοθετήσει. Μία άλλη ποικιλία, η 
M aalot, ευρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης από τον Ισραηλινό Οργανισμό Αγροτικής Ερευνας. 
Είναι συγγενής  της Barnea και παρουσιάζει υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας στην ασθένεια 
“Peacock Eye”. Γενικά επιδιώκεται η καλλιέργεια εκείνων που είναι ανθεκτικές σε διάφορες 
ασθένειες, επιτρέπουν την αυτόματη συγκομιδή και παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόν. 
 
Ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής προέρχεται από την περιοχή της Γαλιλαίας. Ωστόσο 
μακροχρόνια πειράματα στη φάρμα Ashalin στην έρημο Negev, απέδειξαν ότι ελαιόδενδρα 
μπορεί να καλλιεργηθούν και σε εδάφη με αλμυρό νερό. Το πρώτο τέτοιο είδος δοκιμάσθηκε 
στο Kibbutz Revivium το 1995. Εκτοτε γνώρισε αρκετή επιτυχία και πολλοί επενδυτές 
άρχισαν να καλλιεργούν ελαιόδενδρα στη Negev. Σήμερα στο Ισραήλ καλλιεργούνται 
210.000 στρέμματα εκ των οποίων τα 185.000 προορίζονται γιά παραγωγή ελαιόλαδου και τα 
υπόλοιπα για επιτραπέζιες ελιές. 
 
Η παραγωγή ελαιόλαδου και ελιών τα τελευταία τρία χρόνια ήταν η κάτωθι: 
 
           2003:   8.000    τόν. Ελιές,   3.250 τόν. ελαιόλαδο 
           2004: 26.000          -//-    ,    9.000 τόν.        -//- 
           2005:   9.000            -//-    ,  5.000 τον.        -//- 
 
Το ελληνικό ελαιόλαδο έχει δυνατότητες διείσδυσης στην ισραηλινή αγορά, όμως η 
εισαγωγή του είναι προβληματική λόγω επιβάρυνσης με υψηλούς τελωνειακούς δασμούς. 
Συγκεκριμένα ο δασμός ανέρχεται στο12%  σύν 4,55 Νις /ανά κιλό, σε καμμία όμως 
περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερος από 5,77 Νις ανά κιλό. Επι πλέον υπάρχει ΦΠΑ 16,5% . 
Το ίδιο καθεστώς βέβαια ισχύει και γιά τα προϊόντα προέλευσης των υπολοίπων κρατών 
μελών της Ε.Ε. αφού 17 αγροτικά προϊόντα εξαιρούνται της Συμφωνίας Σύνδεσης του 
Ισραήλ με την Ε.Ε. Οι αρμόδιες ισραηλινές υπηρεσίες δικαιολογούν την επιβολή υψηλών 
δασμών, επικαλούμενες την προστασία της εγχώριας παραγωγής, κάτι που συνάδει με τις 
διατάξεις του ΠΟΕ και την κατάργηση των αδειών εισαγωγής τυποποιημένων τροφίμων. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι με την Τουρκία δεν υφίσταται ουσιαστικό θέμα δασμών χάρη στη 
Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ των δύο κρατών. 

 
Επίσης πρόβλημα γιά την εισαγωγή όχι μόνο ελαιολάδου αλλά και γενικότερα 

τροφίμων αποτελεί και η έκδοση του πιστοποιητικού Kosher, το οποίο είναι απαραίτητο γιά 
την διακίνηση των προϊόντων στις αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων. Το πιστοποιητικό 
αυτό αναφέρεται κυρίως στον έλεγχο των συστατικών καθώς και της κατάστασης του 
εξοπλισμού παραγωγής. Επιβαρύνεται δε με τέλος 5%  επί της αξίας του προϊόντος. Πέραν 
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των ανωτέρω, το ελληνικό ελαιόλαδο αντιμετωπίζει και το ισχυρό ανταγωνισμό της Ισπανίας, 
Ιταλίας και Τουρκίας. 
 
Αναφορικά με την κατανάλωση ελαιόλαδου αυτή είναι εξαιρετικά χαμηλή, σε αντίθεση με 
των άλλων φυτικών ελαίων που ανέρχεται σε 30 λίτρα κατ’άτομο το χρόνο. Αιτία θεωρείται 
η υψηλή τιμή του. Από έρευνα του Γραφείου μας προέκυψε ότι τόσο το εισαγόμενο όσο και 
το εγχώριο ελαιόλαδο κυκλοφορούν σε γυάλινες συσκευασίες των 0,5 , 0,75 και 1 λίτρων. 
Γιά το εγχώριο οι τιμές γιά τις προαναφερόμενες συσκευασίες ενδεικτικά είναι 29,99 Νις 
(5,26  ευρώ) , 39,99 Νις (7,01 ευρώ) και 46,99 Νις (8,24 ευρώ) αντιστοίχως. Το εισαγόμενο 
(π.χ. ισπανικό) τιμολογείται, η μεν συσκευασία των 0,5 λίτρων 29,99 Νις και αυτή του 
1λίτρου 49,99 Νις(8,77 ευρώ). Σε κάθε περίπτωση οι τιμές του ελαιόλαδου είναι τριπλάσιες 
απ’αυτές του καλαμποκέλαιου. Το Ισραήλ αποτελεί σημαντική εισαγωγική χώρα ελαιόλαδου 
(Κωδ.Συνδ.Ονομ. 15091000). Κυριότερες εισαγωγικές χώρες είναι οι Ισπανία, Ιορδανία, 
Αίγυπτος, Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα και Γαλλία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ισραηλινής 
Στατιστικής Υπηρεσίας οι εισαγωγές γιά τα έτη 2002-2003-2004 έχουν ως κατωτέρω. 

 
Γιά το έτος 2002 οι εισαγωγές έφθασαν τα 2.820.785 κιλά και η συνολική τους αξία τα 
5.479.000 δολλ. Συγκεκριμένα οι κυριώτερες εισαγωγές παρουσιάζονται στο κατωτέρω 
πίνακα. 

 
Ετος 2002 

              ΧΩΡΑ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)          Αξία (σε δολλ.) 
              Ισπανία            1.433.739             2.898.000 
              Τουρκία               403.490                520.000 
             Αίγυπτος               368.580                400.000 
              Ιορδανία               367.890              1.057.000 
              Ιταλία               182.612                 442.000 
              Γαλλία                 34.428                 102.000   
              Ελλάδα                 26.636                   56.000 

 
Το 2003 εισήχθη ποσότητα 2.162.462 κιλών, αξίας 4.717.000 δολλ. με κύριες εισαγωγικές 
χώρες ως κατωτέρω: 

Ετος 2003 
                ΧΩΡΑ      ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)            Αξία (σε δολλ.) 
           Ιορδανία             860.456             2.263.000 
           Ισπανία             610.831             1.453.000 
           Αίγυπτος             552.000                584.000 
            Ιταλία               74.010                266.000 
            Ελλάδα               30.513                  48.000 
            Γαλλία               25.706                  89.000 

 
Τέλος γιά το 2004 οι εισαγωγές ανήλθαν στα 1.672.074  κιλά και σε αξία 4.737.000 

δολλ. 
Ετος 2004 

               ΧΩΡΑ       ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)              ΑΞΙΑ (δολλ.) 
            Ιορδανία             874.296            2.401.000 
            Ισπανία             616.263            1.727.000 
             Ιταλία             101.212               341.000 
            Τουρκία               61.406               167.000 
            Αίγυπτος               17.200                 18.000 
             Ελλάδα                 1.030                   2.000 
 
Σχετικά με τις εξαγωγές, ισραηλινού ελαιόλαδου αυτές είναι περιορισμένες σε αξία και 
κατευθύνονται κυρίως σε Η.Π.Α., Ρωσία, Ιαπωνία, Η.Β.  
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Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Ρώμη 

Viale Pariori 10 
00198 Rome - Italy 
Tel. +3906 80690758 
Fax +3906 80692298 

e-mail  oey@ ambasciatagreca.191.it 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
 
1.Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας UNAPROL, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2005 σε δείγμα 6.000 επιχειρήσεων, προκύπτει μείωση της 
εθνικής παραγωγής ελαιολάδου σε ό,τι αφορά τη συγκομιδή της περιόδου 2005-06. 
Πράγματι, η παραγωγή υπολογίζεται σε 689 χιλιάδες τόνους, με μείωση της τάξης του 13,5%  
σε σχέση με την προηγούμενη συγκομιδή. Η παραγωγική πορεία επηρεάσθηκε κατά κύριο 
λόγο από τη διαδοχή περιόδων εναλλαγής, φαινόμενο από μια άποψη δομικής φύσης 
συνδεδεμένο με την ποικιλία και την ηλικία των φυτών, και από την άλλη οργανωτικής, 
δεμένο με τις επιλογές διοίκησης της επιχείρησης, που οι ελαιοκαλλιεργητές έπρεπε να 
αντιμετωπίσουν από χρόνο σε χρόνο. Σε μικρότερο βαθμό την παραγωγή επηρέασαν οι 
δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και η εμφάνιση φαινομένων παρασιτισμού. Από την ανάλυση 
ανά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι, σε σχέση με τις κύριες περιοχές παραγωγής, 
μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα προβλέπεται στο κέντρο και στο βορρά της Ιταλίας, 
για τη Liguria (-36,4% ), την Toscana (-27% ), το Lazio (-30% ), την Umbria, τη M arche, την 
Emilia Romagna (-46,6% ) και το Abruzzo (-21% ). Σε ό,τι αφορά τον Ιταλικό Νότο, για την 
Calabria προβλέπεται μείωση της τάξης του 19% , για την Απουλία του 10,6%  και για τη 
Σαρδηνία του 34,5% . Δύο είναι οι γεωγραφικές περιοχές που κατέγραψαν θετική τάση: η 
Σικελία (+12% ) και οι περιοχές του Triveneto και της Lombardia (+8,7% ). Εν όψει των 
δυναμικών αυτών ο ιταλικός παραγωγικός τομέας βλέπει να επιβεβαιώνεται ο ρόλος της 
Απουλίας και της Καλαβρίας ως βασικών περιοχών παραγωγής ελαιολάδου.  
 
πινακας 2 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) 
 

προβλέψες
ii i2005-2006

(τόν.)* 

συγκομιδή 
2004-2005 
(τόν.)* διαφ.%

Απουλία  
λί

256.754      287.325    -
Καλαβρια 226.209     279.098     -
Aμπρούτσο zzo 20.156      25.521      -
Bασιλικάτα 4.522         4.605        -
Καμπανία 37.819       38.162      -
Λάτιο 22.453       31.984      -
M ολίζε 4.719         5.246        -
Σαρδηνία 6.604         10.089      -
Σικελία 82.548       73.533     12,3
Τοσκάνη 
T

14.582       19.937      -
Λιγκούρια  3.102         4.876        -
Λομπαρδία, Tρεντίνο,  Βένετο, Φριούλι 1.425         1.310       8,8%  
Ούμπρια, Μάρκε, Εμίλια Ρομάνια 8.153         15.265      -

ΙΤΑΛΙΑ  689.046      796.951     -
ΚΕΝΤΡΟ -ΒΟΡΡΑΣ 69.871       98.893       -
ΝΟΤΟΣ  619.175    698.058   -  
Πηγή: Unaprol –Συνεταιρισμός Ιταλών ελαιοκαλλιεργητών  
*Εκτιμήσεις στα πλαίσια του προγράμματος Κοιν. Ρύθμιση CE 1331/04 κατά την περίοδο 
του Σεπτεμβρίου 2005.  
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2. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
 
Η γενική πορεία των τιμών, στις διάφορες τυπολογίες εμπορευμάτων ελαιολάδου, όπως 
προκύπτει από τη μελέτη του ISM EA –Iνστιτούτο Υπηρεσιών για τη γεωργική αγορά, 
καταγράφει μια μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη συγκομιδή. Ειδικότερα, το αγνό 
παρθένο ελαιόλαδο το 2005 σταθεροποιήθηκε κατά μέσο όρο στα 3,26€ /Kg, με τις πιο 
αυξημένες τιμές στο δεύτερο μισό του έτους.  
Μια πιο λεπτομερής εικόνα προκύπτει από τον Πίνακα 3, όπου περιγράφεται η γενικότερη 
πορεία των τιμών στις αγορές προέλευσης κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.  
πινακας 3 ΤΙΜΕΣ ΑΓΝΟΥ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (€/KG) 
 Μήνες/Έτη 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Ιανουάρ. 2,60 2,77 2,77 2,71 2,23 2,40 2,65 2,79 3,73 4,41 
Φεβρουάρ. 2,72 2,83 2,80 2,79 2,16 2,38 2,65 2,64 3,85 4,34 
Μάρτιος 2,98 2,89 2,84 2,79 2,15 2,29 2,68 2,55 3,89 4,27 
Απρίλιος 3,04 2,89 2,91 2,79 2,22 2,27 2,67 2,55 3,87 4,24 
Μάιος 3,06 2,98 2,91 2,71 2,23 2,27 2,67 2,55 3,87 4,31 
Ιούνιος 3,07 2,98 2,91 2,65 2,22 2,22 2,67 2,55 3,71 4,29 
Ιούλιος 3,17 2,97 2,90 2,65 2,22 2,21 2,67 2,55 3,64 4,22 
Αύγ. 3,26 2,94 2,96 2,66 2,30 2,21 2,67 2,55 3,74 4,26 
Σεπτ. 3,46 2,81 3,12 2,66 2,36 2,22 2,70 2,56 3,74 4,27 
Οκτώβρ 4,01 2,63 3,31 2,67 2,53 2,25 2,71 2,57 3,67 4,30 
Νοέμβρ. 3,88 2,63 3,13 2,60 2,69 2,45 2,49 2,66 3,28 4,38 
Δεκέμβρ. 3,94 2,52 2,78 2,78 2,51 2,36 2,20 2,67 2,86 3,70 
Ετήσιος Μ.Ο. 3,26 2,82 2,95 2,71 2,32 2,29 2,62 2,60 3,65 4,25 
*αγορές προέλευσης τιμές μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

Πηγή: ISM EA  
 
Η μέση τιμή του διυλισμένου ελαιολάδου κυμαίνεται στα 3,17€/Kg, με μια αισθητή αύξηση 
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.  
πινακας 4 ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (€/KG) 

 Μήνες/Έτη 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Ιανουάρ. 2,45 2,36 1,99 2,04 1,83 2,32 2,00 1,93 2,95 4,48 
Φεβρ.  2,64 2,42 1,96 2,06 1,80 2,33 2,44 1,84 2,74 4,34 
Μάρτ. 2,82 2,51 2 2,05 1,82 2,21 2,51 1,80 2,55 4,13 
Απρίλ. 2,87 2,64 2,03 2,03 1,83 2,08 2,55 1,77 2,51 4,07 
Μάιος 2,87 2,77 2,08 1,98 1,80 2,01 2,54 1,76 2,25 4,15 
Ιούν. 2,86 2,72 2,12 1,95 1,77 1,82 2,49 1,75 2,08 3,94 
Ιούλ.  2,95 2,65 2,28 1,98 1,79 1,89 2,52 1,73 2,10 3,80 
Αύγουστ. 3,17 2,61 2,5 2,04 1,83 1,89 2,56 1,73 2,18 3,95 
Σεπτέμβρ. 3,66 2,53 2,72 2,05 1,95 1,89 2,62 1,81 2,20 4,10 
Οκτώβρ 4,04 2,43 2,7 2,00 2,09 1,92 2,50 1,83 2,09 3,91 
Νοέμβρ.  3,85 2,37 2,62 2,00 2,06 1,89 2,21 1,80 2,07 3,72 
Δεκέμβρ. 3,91 2,31 2,44 2,02 1,96 1,88 2,08 1,80 1,97 3,21 
Ετήσιος Μ.Ο. 3,17 2,53 2,29 2,02 1,88 2,01 2,42 1,80 2,31 3,98 
*τιμές χονδρικής πώλησης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

 
Πηγή: ISM EA  

 
Αναφορικά με την τιμή των παρθένων ελαιολάδων λαμπάντε, σημειώνεται μια μέση τιμή 
2,66 €/Kg, το 2005, η οποία ενισχύει τη θετική τάση που ξεκίνησε το 2001, έτος κατά το 
οποίο κατεγράφησαν τιμές της τάξης του 1,50€/Kg.  
πινακας 5 ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΑΝΤΕ (€/KG) 
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 Μήνες\Έτη 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
Ιανουάρ. 1,91 2,05 1,67 1,63 1,44 1,96 1,52 1,58 2,41 3,82 
Φεβρ. 2,18 2,06 1,64 1,72 1,43 1,97 1,78 1,57 2,34 3,84 
Μάρτιος 2,43 2,15 1,68 1,71 1,43 1,96 2,21 1,54 2,22 3,70 
Απρίλ. 2,52 2,22 1,67 1,70 1,44 1,82 2,24 1,53 2,04 3,60 
Μάιος  2,47 2,43 1,72 1,68 1,46 1,76 2,29 1,53 1,93 3,67 
Ιούνιος 2,42 2,42 1,76 1,63 1,46 1,58 2,26 1,53 1,85 3,61 
Ιούλιος 2,50 2,4 1,77 1,63 1,47 1,56 2,27 1,46 1,82 3,31 
Αύγ. 2,64 2,39 1,9 1,58 1,47 1,55 2,23 1,43 1,68 3,32 
Σεπτέμβρ. 3,06 2,29 1,98 1,61 1,48 1,54 2,28 1,47 1,68 3,55 
Οκτώβρ 3,29 2,06 2,22 1,61 1,59 1,58 2,26 1,49 1,77 3,53 
Νοέμβρ.  3,21 1,9 2,19 1,62 1,68 1,59 2,03 1,49 1,72 3,32 
Δεκέμβρ. 3,34 1,79 2,2 1,63 1,64 1,58 1,72 1,49 1,59 2,97 
Ετήσιος Μ.Ο. 2,66 2,18 1,87 1,65 1,50 1,70 2,09 1,51 1,92 3,52 
*Τιμές στην αγορά προέλευσης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

Πηγή: ISM EA  

Συγκρίνοντας την πορεία αυτών των κατηγοριών εμπορευμάτων, διαπιστώνεται (γραφική 
παράσταση 1) ότι η ψαλίδα, όπως περιγράφεται από τις τάσεις των τιμών, τείνει να στενεύει 
ακόμα περισσότερο σε σχέση με τα όσα κατεγράφησαν το 2004, κυρίως για ό,τι αφορά το 
ραφιναρισμένο ελαιόλαδο και το extravergine, των οποίων οι μέσες τιμές τείνουν να 
συμπίπτουν.  
 
 
 
Γραφικη παρασταση 1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ(€/KG) ΑΠΟ ΤΟ 1996 ΣΤΟ 
2005 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2005200420032002200120001999199819971996

raffinato extravergine lam pante

 
  Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων της ISM EA από την UNAPROL  
 
3.Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
 
Η παγκόσμια κατανάλωση, σε αύξηση ήδη εδώ και αρκετά χρόνια, αναμένεται να 
σταθεροποιηθεί γύρω στους 2,8 εκ. τόνους. Η δομική πορεία ζήτησης του ελαιολάδου στις 
διάφορες χώρες κατανάλωσης, όπως προκύπτει από το δείκτη μεταβολής που φαίνεται στον 
πίνακα 6, δείχνει μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την ουσιαστική αντοχή των 
ιταλικών, ισπανικών και ελληνικών αγορών, και από μια ελαφρά μείωση της ζήτησης 
ελαιολάδου στις χώρες της Μεσογείου.  
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πινακας 6  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (1.000 Τ.) 
 Χώρες 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03    03/04  

04/05      
prov

05/06       
prev 

TM CA  
(1) 

Ιταλία 675 698 705 714 729 735 770 785 837 837 1,2% 
Ισπανία 470 550 528 503 581 631 591 614 600 560 1,5% 
Ελλάδα 240 245 265 270 270 270 270 270 283 255 0,5% 
Πορτογαλία  62 69 66 68 60 61 65 67 69 63 0,0% 
Τυνησία  70 52 49 60 58 28 30 56 42 50 -4,2% 
Τουρκία  75 85 85 60 72 55 50 46 60 50 -4,4% 
Συρία 85 95 88 90 110 86 128 150 135 95 3,4% 
Μαρόκο 50 55 55 55 45 60 60 70 50 60 1,7% 
Αλγερία 50 31 44 42 26 25 21 60 35 44 -0,2% 
Γαλλία  59 76 79 81 92 95 97 94 98 98 2,0% 
Λιβύη  8 8 9 8 8 7 8 14 12 9 2,8% 
Αργεντινή  8 8 8 7 6 5 5 5 5 5 -4,5% 
Λοιπές Χώρες  389 409 432 484 533 548 582 651 659 643 3,5% 
Κόσμος  2.241 2.381 2.413 2.442 2.590 2.606 2.677 2.882 2.885 2.769 1,5% 
Ποσοστό μέσης ετήσιας διαφοροποίησης από το 1997 μέχρι το 2005 σε %  για μέση τετρταετία   
 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από COI (Consiglio Oleicolo Internazionale Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου) 
 
Σε σχέση με την προηγούμενη συγκομιδή, η κατανάλωση ακολουθεί διαφορετική πορεία: 
ανάμεσα στις μεγάλες χώρες παραγωγής ελαιολάδου, η Ιταλία διατηρεί σταθερά αυξητική 
τάση, ενώ μικρή μείωση παρατηρείται στην Ισπανία και την Ελλάδα. Μεταξύ των υπολοίπων 
χωρών καταγράφονται αυξητικές τάσεις, εκτός από τη Συρία, όπου το επίπεδο κατανάλωσης 
μειώνεται.  
Σε αντίθεση, οι «νέοι καταναλωτές ελαιολάδου», (πίνακας 7), παρουσιάζουν αύξηση της 
ζήτησης στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Ειδικότερα, σημαντικοί δείκτες 
μεταβολής κατεγράφησαν στις Η.Π.Α., τη Γερμανία, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, 
όπου η κατανάλωση ελαιολάδου διατηρείται σε συνεχή αύξηση εδώ και αρκετά χρόνια.  
 
πινακας  7 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (1.000 ΤΟΝΟΥΣ) 
 Χώρες  96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04     

04/05      

prov

05/06       
prev TM CA(1) 

Γαλλία 59 76 79 81 92 95 97 94 98 98 2,0% 
Ηνωμ. Βασίλειο 25 26 30 40 34 25 47 72 73 68 6,6% 
Γερμανία  16 24 30 32 36 39 40 38 43 40 3,4% 
Η.Π.Α 130 142 151 169 194 188 184 216 217 219 2,6% 
Καναδάς  19 17 18 23 24 24 25 26 26 26 2,6% 
Αυστραλία  21 17 24 25 31 27 31 34 32 32 3,1% 
Ιαπωνία  26 34 28 27 30 31 30 32 32 32 0,6% 
Βραζιλία  24 29 23 25 25 22 21 23 25 28 -1,4% 
Άλλες χώρες 1.921 2.016 2.030 2.020 2.124 2.155 2.202 2.347 2.339 2.226 1,2% 
Κόσμος  2.241 2.381 2.413 2.442 2.590 2.606 2.677 2.882 2.885 2.769 1,5% 
(1)Ποσόστό μέσης ετήσιας διαφοροποίησης από το 1997 στο 2005 επί τις %  σε τετραετείς μέσους όρους 546 543  

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από COI (Consiglio Oleicolo Internazionale Διεθνές 
Συμβούλιο Ελαιολάδου) 
 
4. ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  
 
Σε γενικές γραμμές, οι εισαγωγές το 2005 υφίστανται μείωση της τάξης του 13%  σε 
ποσότητα, ενώ καταγράφουν αυξητική τάση της τάξης του 6%  από την άποψη των τιμών. Η 
Ισπανία επιβεβαιώνεται ως ο κύριος προμηθευτής της Ιταλίας σε παρθένο ελαιόλαδο (56%  σε 
σχέση με το σύνολο). Το 2005 κατεγράφη μείωση των εισαγωγών ποσοτικά της τάξης του 
30%  σε σχέση με το προηγούμενο έτος και της τάξης του 15%  από την άποψη των τιμών. 
Στη μείωση αυτή αντιτίθεται μια ισχυρή αύξηση των εισαγωγών στην Ελλάδα, που 
ισοδυναμεί με το 187%  σε ποσότητα και το 231%  σε τιμές. Ισχυρές αυξήσεις κατεγράφησαν 
στις εισαγωγές παρθένων ελαιολάδων από την Τουρκία, ενώ από την Τυνησία καταγράφεται 
σημαντική πτώση των συνδιαλλαγών.  
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πινακας 8  ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ 
 

Ποσότ. (τ.)
2005 

διαφ.%   
2004 

Αξία χιλ.€ 
2005 

διαφ.%    
2004 

€/Kg 

Ισπανία  194.253 - 560.248 - 2,88 
Ελλάδα 75.244 187,03 237.478 231,36 3,16 
Άλλες UE 3.585 9.602

Σύνολο ΕΕ 273.082 - 807.328 9,46 2,96 
Τουρκία  4.153 959,68 11.357 1.229,15 2,73 
Τυνησία  48.944 - 139.052 - 2,84 
Συρία 
A

11.857 84,13 30.348 114,30 2,56 
Τρίτες Χώρες  15.158 40.022 

Σύνολο Τρίτες Χώρες 68.255 - 190.431 -7,82 2,79 
Σύνολο Χώρες 341.338 -13,08 997.759 5,68 2,92  

Πηγή: Επεξεργασία των στοιχείων της ISM EA από την UNAPROL  
 
Αναφορικά με τις εισαγωγές ραφιναρισμένων ελαίων, παρουσιάζεται μείωση γύρω στο 24%  
ποιοτικά και στο 12%  από την άποψη των τιμών. Ειδικότερα, οι ποσότητες ραφιναρισμένων 
ελαιολάδων εισαχθέντων στην Ιταλία προήλθαν, κατά το 34%  από την Ισπανία και κατά το 
45%  από την Τουρκία. Η πορεία των εισαγωγών το 2005, σε σχέση με το 2004, «βλέπει» μια 
καθαρή πτώση της ισπανικής αγοράς (-46%  ποιοτικά και –33%  σε αξία),  μια καλή ανάκτηση 
από την Τουρκία και μια ισχυρή μείωση της αγοράς της Τυνησίας.  
 
Αναφορικά με τις εισαγωγές ραφιναρισμένων ελαιολάδων, παρατηρείται ποσοτική μείωση 
της τάξης του 24%  και της τάξης του 12%  σε σχέση με τη χρηματική αξία. Ειδικότερα, 
ραφιναρισμένα έλαια εισήχθησαν στην Ιταλία από την Ισπανία (34% ) και από την Τουρκία 
(45% ). Η πορεία των εισαγωγών κατά το 2005, σε σχέση με το παρελθόν έτος, καταγράφει 
καθαρή πτώση της ισπανικής αγοράς (-46%  ποσοτικά και –33%  σε χρηματική αξία), 
ανάκτηση για την Τουρκία και μια ισχυρή πτώση της αγοράς της Τυνησίας.   
 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 9  Ιταλικές εισαγωγές ραφιναρισμένων ελαιολάδων 
 ποσότητα (τ)  

2005 
διαφ. %  
2004 

  Αξία χιλ. €

2005 

διαφ. %  
%2004 

€/Kg 

Ισπανία  13.875 - 41.151 - 2,97 
Ελλάδα 72 597,58 222 1.010,00 3,08 
Λοιπές χώρες ΕΕ 380 1.059 

Σύνολο ΕΕ 14.327 - 42.432 - 2,96 
Τουρκία  18.248 18,32 47.026 33,73 2,58 
Τυνησία  546 - 1.377 - 2,52 
Λοιπές χώρες  7.313 20.353 

Σύν. Τρίτες χώρες 26.107 -5,94 68.756 8,82 2,63 
Σύνολο 40.435 -24,87 111.187 -11,75 2,75  

Πηγή: Επεξεργασία UNAPROL στοιχείων της ISM EA.  
 
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές ελαιολάδου λαμπάντε, παρατηρείται μια μικρή ποσοτική μείωση 
(της τάξης του 28% ) σε σχέση με το 2004 και της τάξης του 15%  σε χρηματική αξία. Από την 
Τυνησία, ειδικότερα, εισήχθησαν το 33%  του συνολικού όγκου ελαιολάδου λαμπάντε.  
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πινακας 10 ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΛΑΜΠΑΝΤΕ   
 Ποσότητα  

2005 
διαφ.%  
2004 

Αξία  
(σε χιλ. €) 

2005 

διαφ. %  
2004 

€/Kg 

Ισπανία  8.665 - 26.152 - 3,02 
Ελλάδα  16.696 180,15 42.078 251,55 2,52 
Λοιπές χώρες ΕΕ  11 21 

Σύνολο ΕΕ 25.372 - 68.251 - 2,69 
Τουρκία  12.421 713,99 33.21 890,31 2,67 
Τυνησία  26.411 - 67.288 - 2,55 
Τρίτες Χώρες  14.301 35.313 

Σύνολο Τρίτες Χώρες 53.133 - 135.813 -8,66 2,56 
Σύνολο  78.505 -28,59 204.064 -15,60 2,60  

 
Στον τομέα των εισαγωγών ελαιολάδου κατώτερης ποιότητας (από εκθλιβή) καταγράφεται  
αύξηση της τάξης περίπου του 1/5 σε σχέση με την προηγούμενη συγκομιδή, σε αντίθεση με 
τις άλλες κατηγορίες εμπορευμάτων.  
 
πινακας 11 ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ.    
 Ποσότητα    

2005 
διαφ. %
2004 

Αξία   
σε χιλ. €

2005 

διαφ. %
2004 

€/Kg 

Ισπανία  9.943 47,89 14.892 72,19 1,50 
Ελλάδα  15.400 54,64 17.401 118,86 1,13 
Λοιπές Χώρες ΕΕ 23 16 

Σύνολο ΕΕ 25.366 51,17 32.309 93,42 1,27 
Σύνολο Τρίτες Χώρες 1.537 - 1.481 - 0,96 

Σύνολο  26.903 20,95 33.790 50,49 1,26  
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ISM EA από την UNAPROL  
 

5. ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
Οι ποσότητες παρθένου ελαιολάδου που εξήχθησαν κατά το 2005 ξεπέρασαν τα 214 
εκ. τόνους.  
πίνακας 12  ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  
 Ποσότητα  

 2005
διαφ. %  
2004

Αξία  
(σε χιλ. €)
 2005

διαφ. %    
2004

€/Kg 

Γαλλία  18.516 -10,13 64.315 3,09 3,47 
Γερμανία  44.899 6,37 139.792 1,18 3,11 
Ηνωμένο Βασίλειο 9.216 -2,87 38.486 11,00 4,18 
Βέλγιο  4.506 -8,33 17.128 9,46 3,80 
Δανία  1.759 3,95 6.783 16,28 3,85 
Σουηδία   5.142 142,57 10.606 36,81 2,06 
Αυστρία  3.412 -1,99 12.951 4,28 3,79 
Ισπανία 10.534 263,00 34.374 356,18 3,26 
Ελλάδα  79 -95,80 313 -93,37 3,94 
Λοιπές Χώρες ΕΕ 4.588 17.669

Σύνολο ΕΕ 102.651 10,57 342.417 13,61 3,34 
Πολωνία  1.438 7,57 5.610 22,11 3,90 
Η.Π.Α 68.136 15,11 259.110 29,52 3,80 
Καναδάς  8.227 2,44 31.884 13,54 3,88 
Βραζιλία 823 -3,66 3.428 21,19 4,16 
Κίνα  639 137,24 2.504 169,12 3,92 
Ιαπωνία  8.924 4,33 38.842 13,25 4,35 
Αυστραλία  4.430 10,60 16.532 27,95 3,73 
Λοιπές Τρίτες Χώρες 19.389 80.578

ΣύνολοΤρίτες Χώρες 112.006 10,54 438.488 18,97 3,49 
Σύνολο Χώρες 214.657 10,56 780.905 19,21 3,64  

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ISM EA από την UNAPROL. 
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Ειδικότερα, οι εξαγωγές στο εσωτερικό της ΕΕ υπέστησαν αύξηση της τάξης του 10%  σε 
ποσότητα και μια αύξηση της τάξης του 13%  σε χρηματική αξία. Οι μέσες τιμές ανταλλαγής 
ισοδυναμούν με 3,34 €/Kg. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες υπέστησαν παρόμοια αύξηση, με 
τιμές γύρω στο 10%  σε ποσότητα και γύρω στο 19%  σε χρηματική αξία με μέση τιμή γύρω 
στα 3,5 €/ Kg. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των ραφιναρισμένων ελαιολάδων (Πιν. 13) 
κατεγράφη μια μικρή μείωση των εξαγωγών περίπου της τάξης του 3%   της ποσότητας, ενώ 
σε όρους χρηματικής αξίας διατηρείται η θετική εξέλιξη του προηγούμενου έτους με μια 
αύξηση γύρω στα 9% .  
 
πινακας 13 ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ  
 Ποσότ. (τ.) 

2005
διαφ. %   
2004

Αξία σε χιλ. € 
di €) 2005

διαφ. %   
2004

€/Kg 

Γαλλία  333 -20,05 1.221 -8,46 3,67 
Γερμανία  1.811 45,88 5.518 46,29 3,05 
Ην. Βασίλειο  3.555 4,36 12.997 15,21 3,65 
Βέλγιο  1.415 3,69 4.743 13,42 3,35 
Σουηδία  384 18,72 1.331 43,70 3,46 
Αυστρία 548 6,37 1.769 -6,55 3,22 
Δανία  100 8,81 343,00 17,65 3,43 
SPAGNA 160 -1,03 455,00 -1,83 2,83 
Ελλάδα 470 -67,51 1.176,00 -65,36 2,50 
Λοιπές Χ.  2.971 9.782

ΣύνολοΕΕ 11.747,0            5,7          39.335,0          16,1         3,4             
Πολωνία  217 20,93 776 36,47 3,57 
ΗΠΑ 51.909 -7,14 166.785 5,61 3,21 
Καναδάς  5.193 10,51 15.960 20,60 3,07 
Βραζιλία 70 -13,82 170 -11,20 2,42 
Ιαπωνία  7.630 -5,87 26.239 4,26 3,44 
Αυστραλία 5.967 -1,01 19.072 14,01 3,20 
Κίνα  136 65,91 522 117,25 3,82 
Λοιπές Τρίτες Χώρες 12.111 42.697 -15,64 

Σύνολο Τρίτες Χώρ. 83.097 -3,96 271.699 8,76 3,27 
Totale Paesi 94.844 -2,86 311.035 9,64 3,28  

Πηγή: Επεξεργασία από την UNAPROL των στοιχείων της ISM EA.  
 
Συνεχίζεται η έντονα θετική τάση των ελαιολάδων λαμπάντε, που ωστόσο αντιπροσωπεύουν 
έναν περιορισμένο τομέα των ιταλικών εξαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη το ότι η εξειδίκευση 
στην Ιταλία, ως γνωστό, βασίζεται στην πώληση του μετασχηματισμένου προϊόντος.  
 
πινακας 14 ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ ΛΑΜΠΑΝΤΕ  
 Ποσότητα  

2005 
διαφ. %  
2004

Αξία σε 
χιλ. € 
2005 

διαφ. %  
2004 

€/Kg 

Γαλλία  180 151,75 676 195,06 3,74 
Γερμανία  298 -0,87 961 -3,55 3,22 
Ηνωμένο Βασίλειο 66 53,67 159 12,19 2,38 
Ισπανία  16.999 62,78 37.663 101,32 2,22 
Ελλάδα 30 -93,13 63 -93,34 2,08 
Λοιπές Χώρες ΕΕ 161 398

Σύνολο ΕΕ 17.734 55,15 39.920 86,88 2,25 
Τρίτες Χώρες  240 32,81 1.332 12,84 5,54 

Σύνολο Χώρες 17.974 54,80 41.251 83,01 2,29  
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ISM EA από την UNAPROL.  
 
Οι εξαγωγές πυρηνέλαιου κατέγραψαν αύξηση που ισοδυναμεί με το 26%  σε ποσότητα και 
το 37%  σε χρηματική αξία, με ενιαία αξία μέσης ανταλλαγής ισοδύναμη με 1,90 €/Kg.  
 
6. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
 
Το εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου «έκλεισε» για την περίοδο 2004-2005 με αρνητικό 
υπόλοιπο 123.000 τόνων, πάντως με σαφή βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη 
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συγκομιδή. Ειδικότερα, όλοι οι τομείς, εκτός από τα ελαιόλαδα κατώτερης ποιότητας (από 
εκθλιβή), κατέγραψαν μείωση στις εισαγωγές. Ο τομέας των έξτρα παρθένων ελαιολάδων 
παρουσίασε παθητικό υπόλοιπο σε όγκο και αξία αντίστοιχα κατά 127.000 τόνους και 
περίπου κατά 217.000 εκ. €. 
 
Τα πυρηνέλαια και τα ραφιναρισμένα έλαια αντιπροσωπεύουν τους δύο μόνο τομείς του 
ιταλικού εμπορικού ισοζυγίου που έχουν θετικό υπόλοιπο. Τα πρώτα, ειδικότερα, με αύξηση 
των εισαγωγών της τάξης του 22% , κατέγραψαν χρηματική αξία 11.000 τόνων. Τα δεύτερα 
επέδειξαν θετική τάση, «κλείνοντας» με ενεργητικό στους 54.000 τόνους.  
 
πίνακας 16 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 2004-05 
 

Ογκος Αξία 
τ. διαφ. % χιλ. διαφ. % τ. διαφ. %  χιλ. διαφ. %  

 
τ. χιλ. 

Ελαιόλαδο παρθένο + έξτρα 341.000    -13,2% 998.000  5,70% 215.000   10,80% 781.000     19,20%  127.000-  217.000-  
Ελαιόλαδο ραφιναρισμένο 40.000    -26,00% 111.000 -11,90% 95.000   -3,00%  311.000 9,50%  54.000  200.000
Λαμπάντε 79.000    -28,00% 204.000  -15,70% 18.000   50,00% 41.000     78,20%  61.000-  163.000-  

Σύνολο ελαιόλαδο 460.000 -17,20 1.313.000 0,00% 328.000 7,90 1.133.000 17,80 -134.000 -180.000

Σύνολο πυρηνέλαιο 27.000 22,70% 34.000 54,00% 38.000 26,60%  72.000 35,80%  11.000 38.000

Σύνολο ελαιόλαδο +πυρηνέλαιο 487.000 15,8 1.347.000 0,9 366.000 8,2 1.205.000 18,8 -123.000 -142.000

Ισοζύγιο
Ποσότητα  Αξία 

Εισαγωγές Εξαγωγές 
Ποσότητα Αξία 

 
7. Η ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ.  
 

 Στον τομέα λειτουργούν περίπου 1.300.000 επιχειρήσεις  
 Η ελαιοκαλλιέργεια εκτείνεται σε 1.100.000 στρέμματα  
 Το σύστημα των συνεταιρισμών και των ενώσεων οργανώνει το 94%  περίπου των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στον τομέα αυτό  
 6.300 είναι τα ελαιοτριβεία σε όλη την Ιταλία. Πρόκειται για τον πραγματικό πλούτο 

της ιταλικής ελαιοκαλλιέργειας 
 600 είναι οι εγκαταστάσεις που συσκευάζουν το τελικό προϊόν 
 η ελαιοκαλλιέργεια συγκεντρώνεται, σε ποσοστό 77% , στις περιοχές του ιταλικού 

Νότου 
 η αγορά αγροτικού εργατικού δυναμικού κάθε χρόνο απαιτεί προσλήψεις για 
40.000.000 εργάσιμων ημερών  

 εξ αυτών περισσότερες από 18.000.000 αφορούν στην Απουλία, περιοχή ηγετικής 
σημασίας στην Ιταλία για ελαιουργικά προϊόντα 

 η παρουσία της ελαιοκαλλιέργειας σε τεράστιες περιοχές του ιταλικού Νότου 
αντιπροσωπεύει ακόμα και σήμερα αναντικατάστατη πηγή εισοδήματος και 
εργασίας.  

8.ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - M ARKETING 
 

Ο τομέας του ελαιολάδου σε εθνικό επίπεδο κυριαρχείται από ένα ολιγοπώλιο μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, παράλληλα με το οποίο λειτουργεί, στις τοπικές αγορές, σύνολο μικρών 
παραγωγών. Η διαδικασία παραγωγής, το κόστος παραγωγής, η εύρεση καναλιών διανομής, 
ο σεβασμός ιδιαίτερων διαδικασιών παραγωγής, καθιστούν την στρατηγική κόστους δύσκολη 
και εμποδίζουν τις σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της επικοινωνίας. Η κατανάλωση των 
οικογενειών κατά την δεκαετία 90 σημείωσε πτώση, ωστόσο μετά την εξομάλυνση των τιμών 
που ακολούθησε την πληθωριστική πίεση του ’96, σημειώθηκε αύξηση της γενικότερης 
κατανάλωσης ελαιολάδου, βοηθούμενη και από επενδύσεις διαφημιστικές. Το extra παρθένο, 
άλλωστε, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του καταναλωτή ως προϊόν γνήσιο και υγιεινό. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί του τομέα προσανατολίζονται προς την τμηματοποίηση της 
αγοράς -σύμφωνα και με την ισχύουσα παράδοση των τυπικών ιταλικών προϊόντων 
διατροφής- προσφέροντας προϊόντα εγγυημένης ποιότητας, πιστοποιημένα, ΠΟΠ, ΠΓΕ και 
βιολογικά. Οι στρατηγικές αυτές αφορούν κυρίως στην διαδικασία και στο προϊόν ενώ, δεν 
ισχύουν για την τυποποίηση για τους προαναφερθέντες λόγους. Το υψηλό κόστος και ο οξύς 
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ανταγωνισμός του τομέα, εμποδίζουν, πράγματι, τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς να 
χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες προώθησης προϊόντος ή να επενδύσουν στην 
συσκευασία /εμφυάλωση πέραν από τις βασικές παραμέτρους. Τα κανάλια διανομής 
εισχωρούν δυναμικά ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή. Οι ιδιωτικές μάρκες 
(συνδεδεμένες με το σήμα του διανομέα) όντας πάντα πιο διαδεδομένες εμποδίζουν τους 
παραγωγούς να πραγματοποιήσουν στρατηγική αναγνώρισης προϊόντος. Συμπεραίνει κανείς 
πως η κυρίαρχη δραστηριότητα marketing σήμερα στον χώρο του ελαιολάδου εστιάζεται 
κυρίως στο επίπεδο του «Προϊόντος», η δυνατότητα επέκτασης και στους τομείς «Τιμή», 
«Θέση» (κανάλια διανομής) «Προώθηση» περιορίζεται σε λιγοστές μεγάλες εταιρείες. 
Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, μια προσπάθεια εξασφάλισης του τομέα θα 
μπορούσε να είναι το Com m odity Prom otion, όπου οι εκστρατείες προώθησης 
χρηματοδοτούνται και οργανώνονται από κρατικές οργανώσεις ή συνεταιρισμούς και 
συνδέσμους παραγωγών. Υπάρχει και η εξωτερική απειλή για τα ιταλικά προϊόντα. Μια 
πρόσφατη πρόταση όπως αναφέρεται πιο κάτω, είναι το νομοσχέδιο «made in Italy» για τον 
διαχωρισμό του ιταλικού ελαιολάδου. Η πρωτοβουλία αυτή μοιάζει ολίγον αποτελεσματική 
μακροπρόθεσμα. Οι καταναλωτές, πάντα προσεκτικοί στη σχέση ποιότητα\τιμή 
προσανατολίζουν την επιλογή τους προς τα προϊόντα που κοστίζουν λιγότερο. Η ευκαιρία 
απόδρασης από αυτή τη λογική θα μπορούσε να είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και 
προώθηση των ελαιολάδων ΠΟΠ, ΠΓΕ που απηχούν εντονότερα την διασύνδεση με μια 
συγκεκριμένη περιοχή. Δεν αρκεί η βελτίωση της εικόνας του ελαιολάδου ως προς τον τελικό 
καταναλωτή, χρειάζεται πιο αποφασιστική παρέμβαση, δίδοντας την δυνατότητα στους 
παραγωγούς, σε εθνικό επίπεδο να καταστήσουν πιο ανταγωνιστικοί σε όρους 
ποιότητας/τιμής τα δικά τους προϊόντα στην αγορά. 
 

9.ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
 

H UNAPROL 
Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών Ελαιοπαραγωγών, ιδρύθηκε το 1966 από την Confagricoltura 
και την Coldiretti. Στην UNAPROL ανήκουν περίπου 750.000 ελαιοπαραγωγοί 
εκπροσωπούμενοι από τοπικά από 72 οργανώσεις περιφερειακές. Αποτελεί την πλέον 
συστηματική συνεταιριστική ένωση στον τομέα του ελαιολάδου σε επίπεδο εθνικό κοινοτικό 
και παγκόσμιο. Σκοπός της UNAPROL είναι ουσιαστικά η διασφάλιση και αξιοποίηση της 
παραγωγής, η προώθηση και τυποποίηση ελιών και ελαιολάδου των ιδίων εταίρων. Η 
UNAPROL συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές και συμμετέχει στον 
εθνικό και περιφερειακό προγραμματισμό. Εκπροσωπεί τους εταίρους της σε πλαίσιο εθνικό 
κοινοτικό και διεθνές προωθώντας τα γενικότερα συμφέροντα του ελαιοπαραγωγικού 
κλάδου. Είναι εξουσιοδοτημένη από το ιταλικό κράτος να αναπτύσσει καθήκοντα και 
δράσεις με στόχο διαρθρωτικό. Η συσκευασία ελαιολάδου τυποποιημένου από την 
UNAPROL εγγυάται πρωταρχικά την 100%  ιταλική προέλευση του ελαιολάδου καθώς και το 
ότι οι μέθοδοι επεξεργασίας από το ελαιόδεντρο ως την εμφιάλωση ακολούθησαν τους πλέον 
αυστηρούς υγειονομικούς κανονισμούς. Στόχος είναι η εγγύηση για τον καταναλωτή και η 
προστασία του προϊόντος και της εικόνας του παραγωγού. 
 
C.N.O. Consorzio Nazionale degli Olivicoltori - Εθνική Κοινοπραξία Ελαιοπαραγωγών 

Η Εθνική Κοινοπραξία ελαιοπαραγωγών είναι μια Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών 
Παραγωγών ελιών και ελαιολάδου, η οποία ιδρύθηκε το 1966, έχοντας ως ακριβή στόχο την 
οργάνωση και προστασία των μελών της, των Ιταλών ελαιοπαραγωγών, αναφορικά με τη 
δραστηριότητα παραγωγής, συγκέντρωσης, προώθησης και εμπορευματοποίησης στις αγορές 
–εγχώριες και διεθνείς –του προϊόντος που αυτοί παράγουν. Ειδικότερα, η CNO στοχεύει 
στην πραγματοποίηση ενός ενιαίου κλάδου παραγωγής και αγοράς στον τομέα της 
ελαιοκαλλιέργειας, προκειμένου να ενισχύσει τη συγκέντρωση της προσφοράς εκ μέρους των 
παραγωγών μελών, σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές των προγραμμάτων 
οικονομικής ανάπτυξης, εθνικών και κοινοτικών. Η Εθνική Κοινοπραξία Ελαιοπαραγωγών 
συγκεντρώνει σε όλο το ιταλικό έδαφος 32 επαρχιακές έδρες, καθώς και έδρες που αφορούν 
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περισσότερες της μιας επαρχιών (20 εξ αυτών είναι αναγνωρισμένες με βάση τους 
διακανονισμούς που υποδεικνύονται άνωθεν), οι οποίες –με τη σειρά τους –προσεταιρίζονται 
περί τους 350.000 μεμονωμένους ελαιοπαραγωγούς ή παραγωγούς συμμετέχοντες σε 
συνεταιρισμούς, με συνολικό μέσο όρο προϊόντος ισοδύναμο με περίπου 120.000.000 λίτρα 
ετησίως.    
 
ASSITOL (Associazione Italiana dell’Industria Olearia) 
Σύνδεσμος Ελαιουργικών Βιομηχανιών Ιταλίας 
 
Παραγωγικές δραστηριότητες. Επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία/εξαγωγή ελαιολάδου, 
πυρηνελαίου, εξαγωγή επεξεργασία και τυποποίηση φυτικών ελαίων, παραγωγή μαρτγαρίνης 
κ.α. 
Θεσμικές αρμοδιότητες. Υποστήριξη συμφερόντων οικονομικών, τεχνικών και 
συνδικαλιστικών των μεμονομένων μελών και γενικώς του βιομηχανικού τομέα που 
εκπροσωπεί, σύναψη συλογικών συμβάσεων εργασίας, εκπροσώπιση μελών ενόπιων 
δημοσίων αρχών, σύναξη διεπαγγελματικών συμφωνιών. 
Εσωτερική δομή. Ο Σύνδεσμος χωρίζεται σε επιμέρους ομάδες κλαδικά: όπως ομάδα 
ελαιολάδου, πυρηνελαίου, φυτικών ελαίων, μαργαρίνης, προϊόντων αρτοποιίας και ζυμαρικής 
και ελαίων για χρήση τεχνική. 
 
Παρουσίαση του τομέα  

 Εταιρείες συνδεδεμένες: 91 
 Εταιρείες του κλάδου: 113 
 Αξία παραγωγής: 1,75 δις Ευρώ (1997) 
 Αξία εξαγωγών:  750 εκατ. Ευρώ (1997) 

 
10. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
 
Οι παρακάτω δραστηριότητες έχουν εκπονηθεί από το Ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας και στις 
περισσότερες περιπτώσεις έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Τα προγράμματα έχει 
αναλάβει η Εθνική Ένωση Συνεταιρισμών Ελαιοπαραγωγών UNAPROL. Στην UNAPROL 
ανήκουν περίπου 750.000 ελαιοπαραγωγοί εκπροσωπούμενοι από 72 οργανώσεις 
περιφερειακές. Αποτελεί την πλέον συστηματική συνεταιριστική ένωση στον τομέα του 
ελαιολάδου σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται η 
UNAPROL εκπροσωπεί όχι αποκλειστικά τους εταίρους της καθώς προωθεί  τα γενικότερα 
συμφέροντα του ελαιοπαραγωγικού κλάδου.  
 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας  796 29 Οκτωβρίου 2001 λήξη Ιούλιος  
2006   

«Αξιοποίηση των ποιοτικών ελαιολάδων μέσω της ανιχνευσιμότητας του προϊόντος» 
στους στόχους περιλαμβάνεται η δημιουργία διαδικτυακού τόπου αφιερωμένου στα ποιοτικά 
ελαιόλαδα με πληροφορίες για τα στάδια παραγωγής.  
 Υ.Α. 66786 της 22/12/2003 
 «Πρόγραμμα αξιοποίησης των ελαιολάδων ΠΟΠ και ΠΓΕ» 
Ημερίδες εκπαίδευσης/εξειδίκευσης για τα συγκεκριμένα ελαιόλαδα σε αγοραστές, 
εισαγωγείς και εστιατόρια κατά την W inter Fancy Food στο San Francisco  (22 έως 24 
Ιανουαρίου 2006) 
Δραστηριότητες :  

• Μόνιμος εκθεσιακός χώρος για την διάρκεια της Έκθεσης. 

• Ημερίδα εκπαίδευσης για εισαγωγείς και εστιατόρια. Παρουσίαση τεχνικών 
αξιολόγησης τυπικών ελαιολάδων και διάκρισης μεταξύ των περιοχών 
παραγωγής. Γευσιγνωσία καθοδηγούμενη από ειδικό της Unaprol με ταυτόχρονη 
μετάφραση. Πληροφορίες για τις θρεπτικές ιδιότητες του ελαιολάδου, με 
παρουσία ειδικού. Πληροφορίες για την αγορά προϊόντων ΠΟΠ και διανομή 
καταλόγων των παραγωγών. 
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 Υ.Α. 4443/96 
 «Προστασία και αξιοποίηση της εικόνας και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ΠΟΠ 
και ΠΓΕ μέσω προγράμματος εκδηλώσεων». 
Υλοποίηση διεθνούς συνεδρίου επιστημονικού/ιατρικού με θέμα το παρθένο ελαιόλαδο και 
την υγεία.  

 Υ.Α. 62037/2004 : 
«Ανταγωνιστικότητα, τεστ προϊόντων και νέες τάσεις κατανάλωσης στην οικογένεια και τα 
εστιατόρια». 
Στόχοι: 

 Αξιολόγηση των παραμέτρων επικοινωνίας που μπορούν να αξιοποιηθούν σε 
εκστρατείες προβολής του ελαιολάδου προς τους καταναλωτές.   

 
 Πρόγραμμα M ETES “OLIVE OIL, COM PANIES AND W ORK FACING THE 
FUTURE: INNOVATION, QUALITY, M ARKET, M ULTIFUNCTIONALITY 
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES” 

Συγχρηματοδότηση από την ΓΔ Απασχόλησης της Ε. Επιτροπής. Δημιουργία διαδικτυακού 
τόπου και διοργάνωση διεθνούς workshop στην Ρώμη 2-5 Φεβρουαρίου 2006 στο οποίο 
έχουν κληθεί και 10 άτομα από την Ελλάδα.  
 Πρόγραμμα  Υ.Α. 1533  
 «Υπηρεσίες για την αξιοποίηση των extra παρθένων ελαιολάδων» 

• Υλοποίηση ενός εισαγωγικού οδηγού για τις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά, της 
Ιαπωνίας, της Κίνας, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Η.Β., της 
Αυστρίας της Ελβετίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Πολωνίας, που θα 
περιλαμβάνει τα εξής: πληροφορίες για διαδικασίες εξαγωγών, ρυθμιστικό πλαίσιο 
της κάθε χώρας για θέματα ετικετοθεσίας κ.α., ανάλυση αγοράς για κάθε χώρα με 
έμφαση σε τομείς διανομής και marketing, κατάλογοι πιθανών πελατών και τρόποι 
επαφής, κύριες εκθέσεις.  

• Δημιουργία οδηγού για τις ελαιοπαραγωγικές επιχειρήσεις /μονάδες σε τέσσερις 
γλώσσες. 

• Δημιουργία διαδικτυακού τόπου για το ιταλικό extra παρθένο σε τέσσερις γλώσσες  

• Υπηρεσίες πληροφόρησης που θα περιλαμβάνουν ενημερωμένες αναλύσεις των  
αγορών με το περισσότερο ενδιαφέρον, δυνατότητες εμπορικών επαφών, database 
από προμηθευτές συμπληρωματικών στην παραγωγή, αγαθών.   

 
Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις και εκδηλώσεις  
San Francisco 23-25 Ιανουαρίου 2005 
Συμμετοχή στην  W inter Fancy Food  
Αθήνα 24 Φεβρουαρίου 2005 
Συνάντηση συμμετεχόντων στο πρόγραμμα INASOOP-Integrated Approach to Sustainable 
Olive Oil and Table Olives Production– .  
Η Unaprol, team leader της ιταλικής αντιπροσωπείας , συμμετέχει στο ευρωπαϊκό consorzio 
έρευνας INASOOP που συνενώνει τους βασικούς ευρωπαϊκούς φορείς και  ινστιτούτα 
έρευνας αρμόδια για την βιώσιμης τεχνολογίας στον τομέα της ελαιοπαραγωγής.Το 
πρόγραμμα έχει στόχο την ανάπτυξη, κατά τα δύο προσεχή έτη, των προτύπων ποιότητας από 
περιβαλλοντική σκοπιά. 
(Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο  http://www.inasoop.info/index.html) 
 
Νυρεμβέργη 24-27 Φεβρουαρίου 2005 
Συμμετοχή στο διεθνές Σαλόνι βιολογικών προϊόντων Biofach 
 
Δουβλίνο 18-19 Απριλίου 2005 
Συμμετοχή στο διεθνές Σαλόνι διατροφικών προϊόντων IFEX – International Food Exhibition 
– 
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Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Δουβλίνο, 
το Ice (Ινστιτούτο εξωτερικού εμπορίου), και ιταλικό πολιτιστικό ινστιτούτο: 

- γευσιγνωσία προϊόντων Π.Ο.Π. 
- Σεμινάρια γνωριμίας των ιταλικών προϊόντων καθώς επίσης και σεμινάρια για την 

ανιχνευσιμότητα και την προστασία των προϊόντων made in Italy. 
- Συναντήσεις με τον ιρλανδικό τύπο 
- Παρουσίαση των πιο πρόσφατων ερευνών για τις ιδιότητες του extra παρθένου 

ελαιολάδου από σκοπιάς υγιεινής.  
San Francisco 10-12 Ιούνιος 2005 
Συμμετοχή στην  Summer Fancy Food  
Σεβίλλη 21-23 Σεπτεμβρίου 2005 
Συμμετοχή στην έκθεση  Edible Oil – διεθνές σαλόνι για τα βρώσιμα λίπη – στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης οργανώθηκε συνέδριο για τα ιταλικά έλαια ΠΟΠ και ΠΓΕ καθώς και 
γευσιγνωσία ιταλικών ελαιολάδων. 
Anuga  – Γερμανία 8-12 Οκτωβρίου 2005 
Συμμετοχή στην διεθνή Έκθεση  
San Francisco 18-20 Ιανουαρίου 2004 
Συμμετοχή στην έκθεση W inter Fancy Food.  
Στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώθηκε εκδήλωση για την προώθηση των ελαιόλαδων ΠΟΠ 
και ΠΓΕ των συνεταιρισμένων παραγωγών καθώς και γευσιγνωσία των προϊόντων 
Λονδίνο 19 Μαΐου 2004  
W orkshop με θέμα το extra παρθένο ελαιόλαδο με την συνεργασία του γραφείου ICE 
Λονδίνου. 
San Francisco 27-29 Ιουνίου 2004 
Παρουσίαση σε ειδικούς του τομέα, τον τύπο και ειδικούς στον χώρο της υγιεινής διατροφής 
των ποιοτικών ιταλικών ελαιολάδων. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την εκεί ιταλική 
πρεσβεία. 
Λονδίνο 29 Σεπτεμβρίου  2004 
Συμμετοχή στην Olive Oil Exhibition  
Παρίσι 17-21 Οκτωβρίου 2004 
Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση  SIAL  
Tai-Pei – Taiwan-  Seul – Κορέα 15-19 Νοεμβρίου 2004 
Παρουσίαση των των ιταλικών ελαιολάδων ΠΟΠ και ποιοτικών extra παρθένων στο πλαίσιο 
δύο  W orkshop.  
Recife – Βραζιλία 7 Δεκεμβρίου 2004 
Υλοποίηση του W orkshop «αρώματα και γεύσεις ιταλικές» προς διάδοση και προβολή των 
ιταλικών ελαιολάδων στην Νότια Αμερική. 
Σημειώνεται επίσης πως το Υπουργείο Γεωργίας της Ιταλίας μέσω της  BUONITALIA, 
εταιρείας που έχει δημιουργήσει για την προώθηση των προϊόντων οινογαστρονομίας,  τα 
τελευταία δύο χρόνια –από την ίδρυση, ουσιαστικά, της εταιρείας- δεν έχει εκπονήσει 
προγράμματα αποκλειστικά για το ελαιόλαδο με εξαίρεση το πρόγραμμα δημιουργίας ενός 
«Μεσογειακού Πόλου Προώθησης ελαιολάδου». Το πρόγραμμα είναι γνωστό στην ελληνική 
πλευρά καθότι μέσω του Γραφείου μας διοργανώθηκε ελληνοϊταλική συνάντηση στην Ρώμη 
για πιλοτική συνεργασία Ελλάδος Ιταλίας. Ακροθιγώς, το πρόγραμμα εστιάζεται στην 
πρόθεση  να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας των ελαιοπαραγωγικών κρατών της 
μεσογειακής λεκάνης με σκοπό την από κοινού προώθηση του προϊόντος προς συγκεκριμένες 
αγορές στόχους. Η δημιουργία ενός μεσογειακού brand name,  θα μπορούσε μελλοντικά να 
ωφελήσει τόσο τις τρίτες μεσογειακές χώρες που θα επωφεληθούν της ευρωπαϊκής 
τεχνογνωσίας όσο και τα ελαιοπαραγωγικά κ.μ. της Ε.Ε. με την δημιουργία μίας «αγοράς 
πωλητού». Σε συζήτηση με στελέχη της Buonitalia, τονίστηκε η πρόθεσή τους να 
υλοποιήσουν το πρόγραμμα, αν και χωρίς συμμετοχή της Ελλάδος. Η εταιρεία πρόκειται να 
εκπονήσει κατά την περίοδο 2006-2007 πρόγραμμα εμπορικής προώθησης του ελαιολάδου 
στις ΗΠΑ με χρηματοδότηση περίπου € 1 εκατ.  
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11. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
 
Στην Ιταλία παρουσιάζεται αυξημένη δυνατότητα παραγωγής και ευρεία διαθεσιμότητα 
προϊόντος που προορίζεται για πιστοποίηση. Τα προϊόντα Π.Ο.Π. του τομέα ελαιολάδου είναι 
σε θέση να προσφέρουν σήμερα στη αγορά 116.000 τόνους προς πιστοποίηση. Από την 
ποσότητα αυτή το 30%  δυνητικά εκφράζει την συνολική παραγωγή 25 περιοχών Ο.Π. Στην 
Ιταλία υπάρχουν 29 ελαιόλαδα Π.Ο.Π. και ένα Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική 
Ένδειξη) εκτός των δεκαπέντε που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αναγνώρισης, ουσιαστικά 
πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό Π.Ο.Π. ελαιολάδων στην ΕΕ. Το ποσοστό ελαιολάδων 
ΠΟΠ/ΠΓΕ που εμπορευματοποιούνται σήμερα καλύπτει μόνο το 4,4%  της δυνατότητάς τους, 
ωστόσο οι πωλήσεις τους βρίσκονται σε συνεχή άνοδο τα τελευταία τρία χρόνια με τιμές 
σταθερά ανώτερες από αυτές του extra παρθένου βάσης. Οι παραγωγοί έχουν μεταφέρει στον 
τελικό καταναλωτή πλήρη ενημέρωση για την διαφοροποίηση του προϊόντος τους και έχουν 
επιτύχει να καταστήσουν το ελαιόλαδο ΠΟΠ αναγνωρισμένο σε τιμή ακόμη και 120%  
υψηλότερη του extra παρθένου. Παραμένουν, ωστόσο, οργανωτικά προβλήματα που 
δυσκολεύουν την πλήρη ανάκτηση του μεριδίου που ο τομέας δικαιούται. Κατά την 
συγκομιδή και εμπορία 2002-2003 το ελαιόλαδο ΠΟΠ αντιπροσώπευσε το 2,5%  της αξίας 
των συνολικών πωλήσεων του τομέα extra παρθένου περνώντας από €9,9 εκατ το 2001 σε € 
15,8 εκατ. το 2003 αύξηση 58%  σε σχέση με το 2001. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο 
εμφανίζεται στο επίπεδο της μεγάλης διανομής. Το 69%  των πωλήσεων του extra παρθένου 
γίνεται από τις υπεραγορές της μεγάλες διανομής όπου παρατηρούνται πωλήσεις ελαιολάδου 
ΠΟΠ κατά 82% . Δεκατέσερις περιφέρειες στην Ιταλία αξιοποιούν την ετικέτα ΠΟΠ. 
Abruzzo, Calabria, Emiglia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, M olise, Puglia, Sicilia, 
Toscana, trentino Alto Adige, Umbria και Veneto. Απο τις περιοχές ΠΟΠ ξεχωρίζει από 
άποψη δυναμικότητας παραγωγής η Terra d’Otranto (Puglia) 28,4%  ενώ το ΠΓΕ Toscano 
πρωτεύει σε εμπορευσιμότητα με 42%  του συνόλου. Οι μονάδες στην Ιταλία που 
συμμετέχουν στην παραγωγή ελαιλάδου ΠΟΠ είναι 127.000. Βραχυπρόθεσμα το εμπόδιο στη 
ανάπτυξη του τομέα ΠΟΠ/ΠΓΕ δεν συνδέεται με την δυνατότητα παραγωγής αλλά με την 
πρόθεση των παραγωγών να πιστοποιήσουν και να εμπορευματοποιήσουν το προϊόν τους. Οι 
επιλογές των παραγωγών υπαγορεύονται από την δυνατότητα απόκτησης τμήματος της 
αγοράς που να χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση τιμής αρκετά υψηλής ώστε να 
δικαιολογεί το αυξημένο κόστος παραγωγής. Η αγορά, με την σειρά της κυριαρχείται από τις 
επιλογές της μεγάλης διανομής και την ελλιπή γνώση του καταναλωτή.  
Η εμπορία ελαιολάδων ΠΟΠ καταλαμβάνει μία πτυχή της αγοράς ελαιολάδου και δεν είναι 
εύκολο να ανακάμψει για δύο λόγους: 

• Η εικόνα του προϊόντος extra παρθένο που η μεγάλη διανομή έχει κατορθώσει να 
επιβάλλει, είναι ενός προϊόντος με ευρεία κλίμακα τιμών το οποίο ο καταναλωτής 
προμηθεύεται, λόγω ειδικού marketing, σε τιμές μεσαίες ή χαμηλές. 

• Διαφοροποίηση της προσφοράς και συμπίεση των περιθωρίων κέρδους του 
παραγωγού για διασφάλιση βελτιωμένης διανομής χωρίς αύξηση της τιμής.  

Αναφορικά με την στρατηγική προώθησης των ελαιολάδων ΠΟΠ, από άποψη υποδομής, 
θεωρούνται αναγκαίες, ειδικά για τις περιοχές του Νότου, παρεμβάσεις στην διάρθρωση των 
ελαιώνων και στην λειτουργία των διαφόρων φάσεων καλλιέργειας και συγκομιδής. Γενικά 
χρειάζεται αύξηση του επιπέδου εκμοντερνισμού/εκμηχανισμού των κύριων καλλιεργητικών 
λειτουργιών και της συγκομιδής ούτως ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής.  
 
12. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ  
 
Από την ανάλυση της εθνικής κατανάλωσης βρωσίμων ελιών, προκύπτει πως κατά την 
τελευταία τριακονταετία αυτή έχει τριπλασιασθεί από 0,8 Kg κατά κεφαλήν στην δεκαετία 
1960 σε 2,6 Kg κατά κεφαλήν το 1990. Η αύξηση της κατανάλωσης δεν αντιστοιχεί  σε 
αύξηση παραγωγής, με αποτέλεσμα να εισάγονται περίπου 50.000 τ. επιτραπέζιων ελιών το 
χρόνο, ποσότητα που κατατάσσει την Ιταλία σε δεύτερη θέση  διεθνώς σε εισαγωγή ελιών 
μετά τις ΗΠΑ. 
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Παρατίθενται στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Ιταλίας για τις επιτραπέζιες ελιές για την 
τελευταία τριετία: 
 

Ελιές νωπές ή σε απλή ψύξη (εκτός από αυτές που προορίζονται για 
παραγωγή ελαιολάδου) NC8 7099031  
(Ποσότητα σε kg) 

Χώρα  2004 2005 2006 2004 2005 2006 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Γαλλία - - - 2.447 900 1.132 

Ελλάδα  153.643 150.376 100.340 - - 1.596 

Ισπανία 19.496 58.309 37.652 8 35 3 

Σύνολο 173.405 208.883 138.169 7.717 42.521 17.807 

Πηγή: Istat 
 

Ελιές, προσωρινά διατηρημένες αλλά όχι βρώσιμες στην παρούσα συσκευασία 
SH6 071120  

Ποσότητα σε  kg) 

Χώρα  2004 2005 2006 2004 2005 2006 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Αυστρία 388 213 603 578 29 220 

Βέλγιο - 900 3.660 168 384 2.468 

Καναδάς  - - - - 20.269 1.839 

Αίγυπτος  - 1.200 12.000 - - - 

Γαλλία - - 10.678 2.241 116 1.164 

Γερμανία  - - - 2.361 3.599 7.626 

Ελλάδα 102.070 219.487 135.632 - - - 

Ην.Βασίλειο  - - - 175.464 444.047 - 

Ισπανία 98.417 85.090 74.134 1.298 - 361 

ΗΠΑ  - - - 11.832 17.394 14.723 

Σουηδία - - - 60 117 113 

Ελβετία  - - - 2.424 2.642 - 

Τουρκία 19.520 60.476 - - - - 

Σύνολο 252.555 416.323 257.953 209.849 520.100 32.796 

Πηγή: Istat 
 

Ελιές συσκευασμένες  ή διατηρημένες άλλως παρά με ξύδι ή οξικό οξύ σε 
συσκευασίες =< 5 kg NC8 20057010]  
Ποσότητα  σε kg) 

Χώρα  2004 2005 2006 2004 2005 2006 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
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Αυστραλία - - - 384 3.805 350 

Αυστρία  126 194 300 13.504 7.893 7.055 

Βέλγιο - - - 11.391 5.328 14.610 

Καναδάς  - - - 3.010 10.045 6.462 

Γαλλία 34.530 10.727 14.483 12.928 7.848 9.837 

Γερμανία - 28 332 51.938 38.948 42.697 

Ιαπωνία - - - 4.843 13.851 8.293 

Ελλάδα 174.733 116.986 153.644 - 333 6 

Μαρόκο  639.634 215.621 202.218 - - - 

Ολλανδία  - - - 49.927 43.723 32.786 

Πορτογαλία   74.460 21.632 - 78 41 442 

Ην.Βασίλειο - - 36 69.866 112.759 188.194 

Ισπανία 1.559.114 1.903.572 1.441.344 11.082 544 69 

ΗΠΑ - - - 36.046 19.299 34.177 

Σουηδία - - - 27.682 16.049 22.824 

Ελβετία - - - 2.882 6.361 11.603 

Τουρκία 159 - 17.363 - - - 

Σύνολο 2.482.756 2.269.624 1.829.720 331.240 336.434 430.785 

Πηγή: Istat 
Ελιές συσκευασμένες  ή διατηρημένες άλλως παρά με ξύδι ή οξικό οξύ σε 
συσκευασίες > 5 kg NC8 20057090 
(Ποσότητα kg) πηγή: ISTAT 

Χώρες  2004 2005 2006 2004 2005 2006 

 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Αργεντινή  34.000 10.400 44.800 - - - 

Αυστραλία - - - 113 23.127 16.345 

Αυστρία - - - 403 1.458 469 

Βέλγιο 5.760 12.000 7.232 178 - 10 

Δανία  - - - 59 7.468 15.587 

Αίγυπτος 236.500 392.475 64.250 - - - 

Γαλλία 3.443 2.200 5.700 5.307 498 5.587 

Ελλάς  1.645.480 2.020.440 1.860.674 507.732 333.218 1.950 

Μαρόκο 278.818 255.120 414.906 - - - 

Ισπανία 2.056.171 1.554.571 742.998 1 24.758 1 

ΗΠΑ - - - 3.960 36.748 24.918 

Τουρκία 183.175 36.600 61.600 - - - 

Σύνολο 4.673.493 4.399.116 3.202.210 651.896 594.515 156.016 



 254  

ΙΤΑΛΙΑ 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
CO NSO RZIO  NAZIO NALE DEGLI 
O LIVICO LTO RI (www.cno.it) 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  
Via Piave, 8 
00187 Roma 
Tel: +39 06 487741 
Fax: +39 06 4883309 
 

FRATELLI CARLI S.p.A. 
(www.oliocarli.it)  
Via Garessio, 11 –Loc. Oneglia  
18100 IM  Imperia  
Tel: +39 0183 720000 
Fax: +39 0183 293236 
E-mail: info@ oliocarli.it  
 

CASA O LEARIA ITALIANA S.p.A. 
(www.casaolearia.com)  
Via Baione, 200 
70043 M onopoli 
BA Bari 
Tel: +39 080 9302011 
Fax: +39 080 690 1767 
 

CARAPELLI FRATELLI S.p.A. 
(www.carapelli.com)  
Via Cellini, 75 –Loc. Sambuca 
50028 Tavarnelle Val di Pesa  
FI Firenze  
Tel: +39 055 80541 
Fax: +39 055 8054213 
E-mail: info@ carapellifirenze.it  
 

AZIENDA O LEARIA VALPESANA 
S.p.A. (www.aov.it) 
Strada dell’Abate, 2/4 
-Fraz. Castellina Scalo 
53032 M onteriggioni  
SI Siena  
Tel: +39 0577 30651 
Fax: +39 0577 306538  
E-mail: olearia@ aov.it 

ANTO NIO  PETTI FU PASQ UALE S.p.A. 
(www.petticonserve.it)  
Via S. Clemente, 16 
84015 Nocera Superiore 
SA Salerno  
Tel: +39 081 931111 
Fax: +39 081 934014, E-mail: 
general.manager@ petticonserve.it  
 

O LITALIA Srl (www.olitalia.it)  
Via M eucci, 22/A 
47100 Forlì  
FC Forlì – Cesena  
Tel: +39 0543 794811 
Fax: +39 0543 721646 
E-mail: info@ olitalia.it  
 
 

TAM PIERI S.p.A. (www.tampieri.com)  
Via Granarolo, 102 
48018 Faenza  
RA Ravenna 
Tel: +39 0546 645411  
Fax: +39 0546 46763 
E-mail: tampieri@ tampieri.com  
 

O LEIFICIO  ZUCCH I S.p.A. 
(www.oleificiozucchi.com)  
Via Acquaviva, 12 
26100 CR Cremona  
Tel: +39 0372 532111 
Fax: +39 0372 491895 
E-mail: zucchi@ oleificiozucchi.com 

Ι.G.O .R., SpA (Industria Grassi Oli 
Raffinati)  
M r. Adriano Zanisi (PRESIDENTE)  
Via M ilano 3  
25034 ORZINUOVI (BS) , Italy  
tel :39030941761 Fax:39030941465 
 

ABRAM O  BRUZZO NE, Srl  
Dr. Gian Luigi Bruzzone (PRESIDENTE E 
AM M INISTRATORE DELEGATO)  
Via La Spezia 8/5  
16149 GENOVA (GE) , Italy  
Tel:390106469726 Fax:39010460775  
 

CENTO  % , Srl  
M r. Carmela Carpentieri 
(AM M INISTRATORE)  
Via Vesoca 21  
84101 SALERNO (SA) , Italy  
Phone:39089302995 Fax:39089302995  
 

ESK A, Snc (di Scucchiaro Lino &  C.)  
M auro Scucchiaro (RESP. 

GELPA, SpA  
M r. Graziano Tulifero (PRESIDENTE DEL 
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AM M INISTRATIVO)  
Via degli Artigiani 25/27  
35042 ESTE (PD) , Italy  
Phone:390429600288 Fax:390429601060  
W eb: http://www.eska.it  
 

CONSIGLIO DI AM M INISTRAZIONE)  
Via Newton 24  
09131 CAGLIARI (CA) , Italy  
Phone:39070400467 Fax:39070498018  
W eb: http://www.gelpa.it  
 

NO V.AL,Srl  
M r. Italo Nebiolo (PRESIDENTE)  
Strada Del Brando 8  
10043 ORBASSANO (TO) , Italy  
Phone:390119034464 Fax:390119016518  
W eb: http://www.novalsrl.it  
 

S.I.O .S.,Srl  
M r. Filippo Giordano (LEG. RAPPR.)  
Contrada Santa M aria delle Palate - Fraz. 
Castel di Tusa  
98070 TUSA (M E) , Italy  
Phone:390921334301 Fax:390921334583 
 

ZIBELLA PASQ UALE, Srl  
Dr. Umberto Zibella (AM M INISTRATORE 
UNICO)  
Via Appia 11  
81055 SANTA M ARIA CAPUA VETERE 
(CE) , Italy  
Phone:390823841160 Fax:390823841919  
 

 

 
 
 
 



 256  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΚΑΝΑΔΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Τορόντο 

365 bloor Street East, Suite 1801 
Toronto, Ontario M 4W  3LA - CANADA 

Tel. +1416 5150135 
Fax  +1416 5150708 

e-m ail   Gr-trade@ the-wire.com 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 
  

1. ΓΕΝΙΚΑ  
 
Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη παραγωγός χώρα στον κόσμο στο ελαιόλαδο μετά την Ισπανία 
και την Ιταλία με μέση ετήσια παραγωγή περί τους 400 χιλιάδες τόνους το χρόνο. Από αυτό, 
εξάγεται το 25%  και από αυτό το 25%  μόλις το 6%  , δηλαδή μόλις 6.000 τόνοι εξάγονται 
τυποποιημένοι, με αποτέλεσμα η υπόλοιπη ποσότητα να πωλείται σε χαμηλότερες τιμές  και 
να επωφελούνται από την διαδικασία τυποποίησης άλλες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου / IOOC – The International Olive Oil Council η 
παγκόσμια  παραγωγή ελαιολάδου για την περίοδο εσοδείας 2004/2005 ανήλθε σε 3 εκ. 
τόνους με τις χώρες της ΕΕ (των 25) να συμμετέχουν με ποσοστό 78% , ενώ η παγκόσμια 
κατανάλωση ελαιολάδου ανήλθε σε 2,9 εκ. τόνους. Οι προβλέψεις του  IOOC για την 
περίοδο εσοδείας 2005/2006 μεταβάλλονται. Αναφέρουν μείωση της παγκόσμιας παραγωγής  
ελαιολάδου μεγαλύτερη του 14%  και εκτιμούν ότι θα κυμανθεί περίπου γύρω στους 
2.584.500 τόνους. Για την παγκόσμια κατανάλωση προβλέπουν στασιμότητα (στα ήδη λίαν 
υψηλά σημερινά επίπεδα) και εκτιμούν ότι θα κυμανθεί γύρω στους 2.769.000 τόνους. Οι 
τιμές αναμένεται να ισορροπήσουν  με μικρές προς τα κάτω μεταβολές. Αναλυτικότερα, από 
πλευράς παραγωγής των Κ/Μ (των 25) της ΕΕ εκτιμάται ότι η συμμετοχή της Ελλάδος για 
την 2005/2006 θα ανέλθει σε 22%  (έναντι 19%  πέρσι) , της Ισπανίας σε 45%  (έναντι 42% ), 
της Ιταλίας σε 31%  (έναντι 37% ) και της Πορτογαλίας να διατηρηθεί σταθερά στο 2% . Το 
Νέο καθεστώς ενίσχυσης της ΕΕ για το ελαιόλαδο από φέτος αφορά την μερική ή ολική 
αποσύνδεση των πριμοδοτήσεων από την παραγωγή και προβλέπει τη δημιουργία ενός 
συστήματος ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση. Προβλέπεται μετατροπή των υφιστάμενων 
συνδεδεμένων με την παραγωγή άμεσων ενισχύσεων στον τομέα του ελαιολάδου σε άμεση 
εισοδηματική στήριξη, μέσω της δημιουργίας νέων δικαιωμάτων των γεωργών στην ενιαία 
ενίσχυση ανά εκμετάλλευση, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ 
του Ιουνίου 2003. Το 60%  των συνδεδεμένων με την παραγωγή ενισχύσεων για την περίοδο 
αναφοράς μετατρέπεται σε δικαιώματα επί της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση για τις 
εκμεταλλεύσεις με μέγεθος άνω του 0,3 ha. Για τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις οι ενισχύσεις 
αποσυνδέονται πλήρως. Η παραγωγή ελαιολάδου τελούσε υπό καθεστώς ενίσχυσης  το οποίο  
παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2005. Για να στηριχθεί ο τομέας παραγωγής στη 
διάρκεια της προσαρμογής προς τις εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς και να ενισχυθούν 
τα υφιστάμενα μέτρα για την ποιότητα και την ιχνηλασιμότητα προβλέπεται να διατηρηθούν 
αμετάβλητα τα ισχύοντα μέτρα ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το ελαιόλαδο ως 
μηχανισμός δικτύου ασφαλείας, αλλά να καταργηθούν οι επιστροφές που σχετίζονται τόσο 
με τις εξαγωγές όσο και με την παρασκευή ορισμένων κονσερβών.  
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΝΑΔΑ  
 

Ο Καναδάς, ως γνωστόν, δεν παράγει ελαιόλαδο και ως εκ τούτου η 
εσωτερική ζήτηση καλύπτεται αποκλειστικά από τις εισαγωγές. Υπάρχει όμως 
«υποκατάστατο» προϊόν το λεγόμενο κραμβέλαιο / canola oil. Το μέγεθος  της 
εσωτερικής αγοράς σε αγνό παρθένο ελαιόλαδο υπολογίζεται σήμερα γύρω στους 
18.000 τόνους με ανοδικές τάσεις. Η συνολική όμως κατανάλωση ελαιολάδου του 
Καναδά υπολογίζεται γύρω στους 26.000 τόνους. Θα πρέπει να αναφέρουμε την 
περίπτωση των Ισπανών όπου οι προωθητικές ενέργειες απέκτησαν τα τελευταία 
χρόνια πολύ επιθετική μορφή, στα πλαίσια ενός εθνικού στρατηγικού στόχου να 
αποσπάσουν την πρωτοκαθεδρία από τους Ιταλούς στην παγκόσμια αγορά του 
προϊόντος. Επισημαίνοντας ότι αποτελούν την αδιαμφισβήτητη πρώτη παραγωγική 
δύναμη παγκοσμίως στον χώρο του ελαιολάδου, οι Ισπανοί θεωρούν ότι δι-
καιωματικά τους ανήκει και το μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα της παγκόσμιας 



 258  

κατανάλωσης του προϊόντος σε επώνυμη μορφή. Σε κάθε περίπτωση όμως, πέραν της 
διαμάχης μεταξύ Ιταλών και Ισπανών για το ποιος θα ηγηθεί της παγκόσμιας αγοράς, 
εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι το γεγονός ότι και οι δύο χώρες 
έφτασαν μέχρι εδώ και σίγουρα θα συνεχίσουν και στο μέλλον, μέσα από την 
υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων προώθησης και προβολής των προϊόντων τους, 
που είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό τη συνέχεια και τη συνέπεια. 
 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Αναγκαστικά και η Ελλάδα δεν είχε άλλη επιλογή παρά να ακολουθήσει ορισμένα 
προγράμματα πιλοτικά στην αρχή σε επιλεγμένες δυνητικές αγορές - στόχους μεταξύ των 
οποίων επελέγη και εκείνη του Καναδά. Ανακοινώθηκε φέτος το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης 
ελαιολάδου ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ (εκ των οποίων 3,7 εκ. από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και 1,2 εκ. από κοινοτικούς πόρους) , για την προβολή και προώθηση 
του ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές για το έτος 2006 που έχει ανακηρυχθεί "έτος 
ελαιολάδου". Το υψηλής ποιότητας αλλά και υψηλού συμβολισμού ελαιόλαδο, επιδιώκεται 
να γίνει το όχημα για τη διείσδυση και άλλων ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, καθώς 
και για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού.  
Σύμφωνα με ανάλυση του περιοδικού Ελιά & Ελαιόλαδο, το Πρόγραμμα δράσης (συνοπτικά) 
διαρθρώνεται σε έξι άξονες : 
Άξονας 1- Ενίσχυση της παρουσίας και της διείσδυσης του ελαιολάδου στη διεθνή αγορά. 
Άξονας 2 - Δημιουργία και προβολή εικόνας για τον πολιτισμό της ελιάς 
Άξονας 3 - Δράσεις βελτίωσης του προϊόντος στην πρωτογενή παραγωγή.  
Άξονας 4 - Δράσεις ενίσχυσης της ποιότητας και ενημέρωσης του καταναλωτή 
Άξονας 5 - Δράσεις και συνέργιες μέσω συνδεομένων κλάδων  
Άξονας 6 - Προβολή μέσω των Αρχών εξωτερικού 
 

4. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ 
 
Ο Καναδάς αποτελεί την Τέταρτη από πλευράς Ελληνικού εξαγωγικού 

ενδιαφέροντος αγορά της χώρας μας στο αγνό παρθένο ελαιόλαδο με εξαγωγές 
περίπου 1.800 τόνων το χρόνο (στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2005). Από διεθνή έρευνα 
διαπιστώνεται ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου στις χώρες παραγωγής 
τους όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία παραμένει σχεδόν σε σταθερά επίπεδα 
και συγκεκριμένα τα 23 κιλά για την Ελλάδα, τα 14 για την Ισπανία και τα 12 για την 
Ιταλία. Αντίθετα παρατηρείται σημαντική αύξηση στις χώρες της Βόρειας Αμερικής 
όπου η κατά κεφαλήν κατανάλωση ήταν πολύ χαμηλή. Η εν λόγω τάση αποδίδεται 
στην πολύ καλή φήμη που απέκτησε η Μεσογειακή διατροφή και του γεγονότος ότι 
μεγάλος αριθμός ατόμων έχει ήδη πειστεί για την υπεροχή του ελαιολάδου έναντι των 
άλλων λιπών στην υγεία του ανθρώπου. Στις εισαγωγές του Καναδά σε παρθένο 
ελαιόλαδο η Ελλάδα κατέχει σταθερά την δεύτερη θέση ύστερα από την Ιταλία με 
εξαγωγές όμως μόλις χιλίων οκτακοσίων τόνων έναντι ένδεκα δώδεκα  τόνων της 
Ιταλίας .  
Παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση στις εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου και μία πτώση 
στις άλλες ποικιλίες. Αναλυτικότερα, σε αξίες οι εξαγωγές μας στο παρθένο ελαιόλαδο από 
6.875.525 $ Καναδά το 2004 ανήλθαν το 2005 σε 10.502.640 $ Καναδά + 25%  , ενώ στις 
άλλες ποικιλίες από 1.248.353 $Καναδά μειώθηκαν σε 920.534 $ Καναδά - 21% . Η επιτυχής 
εξέλιξη των εξαγωγών μας στο αγνό παρθένο ελαιόλαδο αποδίδεται σε επιθετικό πρόγραμμα 
marketing που εφαρμόζεται από τον ΣΕΒΙΤΕΛ και μικρό αριθμό επιχειρήσεων (πρόκειται για 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από την ΕΕ με υψηλή οικονομική συμμετοχή και του 
ιδιωτικού τομέα). Προβλέπει δράσεις στήριξης του Επώνυμου ποιοτικού Ελληνικού 
ελαιολάδου σε ορισμένες χώρες-αγορές στόχους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και 
ο Καναδάς με σκοπό την επανατοποθέτηση του επώνυμου προϊόντος στα ράφια των 
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αλυσίδων καταστημάτων εμπορίας τροφίμων. Πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα in store promotion επιλεκτικά σε μεγάλες αλυσίδες που άρχισαν να διαθέτουν το 
προϊόν και ορισμένες άλλες υποστηρικτικές δράσεις σε εφαρμογή συγκεκριμένου 
προγράμματος προώθησης ανά συμμετέχουσα εταιρεία με απώτερο στόχο την αύξηση της 
εγχώριας ζήτησης. Το εν λόγω ανά εξαγωγική ελληνική βιομηχανία πρόγραμμα 
επικαιροποιείται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την συνεργασία του ΟΠΕ και του 
ΣΕΒΙΤΕΛ. Το βασικό και κύριο πλεονέκτημα του ελληνικού ελαιολάδου είναι η άριστη 
ποιότητά του. Αντίστοιχα, αδυναμίες, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την έλλειψη 
αναγνωρισιμότητας και τις δυσκολίες στη διάθεση του προϊόντος, καθώς και την υψηλή τιμή 
που το καθιστά ακριβότερο από τα άλλα λάδια.  
 
5. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 
Οι Στατιστικές  του Καναδά καταγράφουν τις εισαγωγές του ελαιολάδου σε δύο κατηγορίες. 
Στα παρθένα και στα εξευγενισμένα/ χημικώς μετασχηματισμένα. Παραθέτουμε αναλυτικά 
ανά χώρα συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων 15 ετών από πλευράς Υπηρεσιών Καναδά σε 
μια προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους ερευνητές και εξαγωγείς στην ανάληψη  
περαιτέρω πρωτοβουλιών και δράσεων για την ανερχόμενη στο Επώνυμο Ελληνικό 
ελαιόλαδο αγορά του Καναδά.   
Δασμολογική Κλάση 150910  -  Ελαιόλαδα εξαιρετικά παρθένα 

Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά  Αξίες : σε $ Καναδά 
ΧΩΡΑ 1991 1992 1993 1994 1995 
Ιταλία 8.777.386 11.968.876 13.289.963 15.016.988 16.423.034 
Ισπανία 1.877.401 2.073.438 1.279.607 1.177.942 2.189.817 

ΕΛΛΑΔΑ 499.031 679.344 1.212.261 1.142.802 1.927.035 
Πορτογαλί
α 

897.549 791.536 1.119.883 978.286 1.293.389 

Η Π Α 253.868 259.969 346.217 363.905 669.046 
Λίβανος 93.884 132.162 164.747 232.335 527.888 
Γαλλία 195.747 244.181 172.495 282.443 260.483 
Τουρκία - - - 78.148 108.927 
Αργεντινή - - - 12.293 33.377 
Συρία - - - - 12.392 
Τυνησία - - - 47.479 2.497 
Η.Β. - - - 12.033 1.699 
ΣΥΝΟΛΟ 12.594.866 16.149.506 17.585.173 19.346.942 23.452.837 

 
Από το 1992 η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τον Καναδά αρχίζουν να ανακάμπτουν 
και να ξεπερνούν το ένα εκ. $ Καναδά. Στις αρχές της 10ετίας του 90 αρχίζουν και οι πρώτες 
προσπάθειες ενδυνάμωσης της παρουσίας του ελληνικού ελαιολάδου σε ορισμένες αλυσίδες 
τροφίμων. Άλλες σημαντικά ανταγωνιστικές χώρες σήμερα όπως η Τουρκία και η Τυνησία 
αρχίζουν την εμφάνιση τους στην αγορά πολύ μεταγενέστερα.    
 

ΧΩΡΑ 1996 1997 1998 1999 2000 
Ιταλία 28.153.491 26.463.525 22.892.730 24.818.927 37.199.927 
Ισπανία 5.019.229 5.694.345 4.936.318 2.287.404 5.120.864 

ΕΛΛΑΔΑ 1.880.964 3.041.086 2.900.772 3.177.335 4.683.559 
Πορτογαλία 2.364.606 1.681.759 1.768.123 1.017.811 1.388.524 
Λίβανος 964.773 773.015 341.801 456.519 287.823 
Η Π Α 762.367 430.015 347.712 467.904 640.392 
Γαλλία 229.759 245.239 428.406 530.324 633.010 
Τουρκία 172.450 495.350 1.055.616 1.111.719 480.708 
Τυνησία - 174.413 797.409 721.789 795.848 
Αργεντινή 62.384 105.375 128.047 116.666 132.452 
Μαρόκο - 127.433 287.016 399.428 186.296 
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Συρία 7.597 30.802 4.642 - 78.440 
  
ΣΥΝΟΛΟ 36.675.995 39.438.460 35.997.991 35.172.953 52.067.383 

 
Οι ελληνικές εξαγωγές συνεχίζουν να κατέχουν την Τρίτη θέση και να έπονται της Ισπανίας.  
 

ΧΩΡΑ 2001 2002 2003 2004 2005 
Ιταλία 35.467.761 44.203.470 43.599.443 55.876.180 59.590.291 
Τουρκία 1.082.399 946.040 2.131.221 5.927.619 10.784.452 
ΕΛΛΑΔΑ 5.368.854 6.157.247 7.925.976 6.875.525 10.503.340 
Ισπανία 3.594.600 3.327.277 3.938.713 2.883.543 3.922.516 
Τυνησία 164.598 101.893 769.727 2.634.002 2.763.415 
Πορτογαλία 1.200.648 1.338.412 1.422.455 1.982.211 2.405.362 
Λίβανος 247.415 395.512 663.558 524.844 957.129 
Η Π Α 493.650 494.236 324.893 498.883 1.123.589 
Γαλλία 530.556 223.411 350.165 290.010 732.153 
Μαρόκο 42.233 99.140 94.281 288.567 225.862 
Αργεντινή 131.159 114.359 317.358 200.657 459.461 
      
ΣΥΝΟΛΟ 48.493.970 57.518.873 62.082.241 78.247.398 94.091.256 

 
 
Το σκηνικό μεταβάλλεται η Ελλάδα ξεπερνάει την Ισπανία  και η Τουρκία την Ελλάδα με 
πολύ μικρή διαφορά στο τέλος του 2005. Συγκριτικά στοιχεία και επιδόσεις (προσωρινά 
στοιχεία) τρέχοντος έτους Α 4μηνο 2006 έναντι αντίστοιχης χρονικής περιόδου 2005. 
 

ΧΩΡΑ Α 4μηνο 2006 Α 4μηνο 2006 %  
Ιταλία 19.578.259 26.711.520  36,4  %  
ΕΛΛΑΔΑ 4.386.613 4.635.729 5,7 %  
Πορτογαλία 385.263 2.238.471 481,0 %  
Τουρκία 5.718.970  1.972.257 - 65,5  %  
Ισπανία 1.343.787 1.128.884  - 16,0  %  
Η Π Α 279.997 441.142 57,5  %  
Λίβανος 432.799 433.925 0,3 %  
Αργεντινή 47.118 222.784 372,8  %  
Τυνησία 753.348 222.366 - 70,5  %  
ΣΥΝΟΛΟ 32.748.424 47.023.883 43,6 %  

 
Για το τρέχον έτος και σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία η Ελλάδα επανακάμπτει στη δεύτερη 
με σημαντικά όπως καλές επιδόσεις της Πορτογαλίας. Η Ισπανία συνεχίζει να υποχωρεί λόγω 
του γνωστού  προβλήματος στην παραγωγή το οποίον όμως αφορά τις παλιές εσοδείες. 
Εκπληκτικές οι επιδόσεις από την πλευρά της Αργεντινής.    
 
Εισαγωγές σε Ποσότητες 

Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά  Ποσότητες σε τόνους 
 

ΧΩΡΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ιταλία 5.563 7.602 8.785 9.426 7.364 11.620 
ΕΛΛΑΔΑ 688 1.188 1.460 1.012 1.424 1.240 
Τουρκία 81 196 181 451 978 1.200 
Ισπανία 372 912 798 1.547 954 602 
Τυνησία 480 51 39 415 510 667 
Πορτογαλία 281 278 285 291 321 435 
ΣΥΝΟΛΟ 8.424 10.705 11.543 12.987 13.921 16.229  
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6. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕ που αποτελούν επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων 

της ΕΣΥΕ , προκύπτουν τα εξής : 
Ποσότητες σε τόνους  Αξίες σε ευρώ 

2003 2004 2005   
ΧΩΡΑ Τόνοι Αξίες Τόνοι Αξίες Τόνοι Αξίες 
Ιταλία 77.123 186.367.246 25.825 67.911.322 78.528 244.631.437 
Ισπανία 4.567 7.997.652 167 452.002 4.083 16.573.082 
Η Π Α 2.760 8.716.956 2.342 8.866.773 2.477 9.984.633 
Καναδάς 1.424 4.392.006 1.321 4.669.503 1.823 6.923.775 
Η. Β. 1.538 5.365.817 1.472 5.413.271 1.521 5.449.686 
Γερμανία 1.121 4.449.573 1.912 8.045.371 1.282 5.404.688 
Αυστραλία 1.283 3.723.874 898 3.061.619 1.163 4.202.898 
ΣΥΝΟΛΟ 93.625 236.468.409 39.889 118.602.011 96.529 316.011.382 

 
Από περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων και ομαδοποίησή τους σε δύο 
κατηγορίες, πρώτον την Ιταλία και την Ισπανία, που κατά τεκμήριο  είναι εξαγωγές χύμα και 
δεύτερον, όλες μαζί τις υπόλοιπες χώρες , που κατά τεκμήριο είναι επώνυμο τυποποιημένο, 
τότε - σύμφωνα με μελέτη του ΟΠΕ – προκύπτει ότι : η μέση τιμή εξαγωγών προς τις λοιπές 
χώρες (τυποποιημένο)  είναι υψηλότερη της αντίστοιχης προς Ιταλία και Ισπανία (χύμα)  
κατά + 48%  (το 2003) , + 37,5 %  (το 2005) και + 24,5 %  το 2005. 
 

7. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΠΟ ΚΑΝΑΔΑ 
 
Σύμφωνα με στοιχεία των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου του Καναδά καταγράφονται 
εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου αξίας περίπου δυο εκ. $ Καναδά (στοιχεία 2005 2.531.277 $ 
Καναδά) με κύρια χώρα προορισμού τις ΗΠΑ (εξαγωγές 2005 αξίας 1.773.912 $ Καναδα)  
 

8. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

• Η Ελλάδα υπερτερεί έναντι της Ισπανίας στις εξαγωγές παρθένου 
ελαιολάδου στον Καναδά τόσο σε αξίες όσο και σε ποσότητες. Ο όγκος 
των ελληνικών εξαγωγών για το έτος 2005 ήταν 1.832.101 κιλά αξίας 
10.503.340 $ Καναδά. Τα αντίστοιχα μεγέθη για την Ισπανία ήταν 
701.957 κιλά αξίας 3.922.516 $ Καναδά. 

• Ηγετική κυρίαρχη θέση στην αγορά κατέχει η Ιταλία με εξαγωγές (ετήσια 
στοιχεία 2005) 11.919.836 κιλά αξίας 59.590.291 $ Καναδά. 

• Οι εξαγωγές της Ιταλίας συγκριτικά με την Ελλάδα στο παρθένο ελαιόλαδο είναι 
περίπου 6πλάσιες σε αξία και σχεδόν 7πλάσιες σε ποσότητα. Αν δε ληφθούν 
υπόψη και οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου σε ανώνυμες συσκευασίες 
μεγαλύτερες των πέντε λίτρων τότε η εν λόγω διαφορά στο τυποποιημένο 
διευρύνεται. 

• Βασικά «όπλα» των Ιταλών και των Ισπανών στην προσπάθειά τους να 
κυριαρχήσουν στην καναδική αγορά του επώνυμου ελαιολάδου ήταν και 
παραμένουν : 
Οι μεγάλες σε μέγεθος τυποποιητικές - εξαγωγικές μονάδες, με πολυεθνικό 
χαρακτήρα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π. χ. η ιταλική "BertoIli» που ανήκει 
στον όμιλο της UniIever. Οι συνεχείς εκτεταμένες εθνικές καμπάνιες προώθησης 
και προβολής των προϊόντων τους με τη συμμετοχή κρατικών Αρχών και 
Διεπαγγελματικών Οργανώσεων των εξαγωγικών επιχειρήσεων του τομέα που 
αναλαμβάνουν και το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης του όλου 
προγράμματος. Η αξιοποίηση, από πλευράς Ιταλών, άλλων εθνικών παραμέτρων 



 262  

και χαρακτηριστικών, όπως η κουζίνα, η μόδα, κ. λ. π., στοιχεία γνωστά και 
εύκολα αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή  σε παγκόσμιο επίπεδο.  

• Από πλευράς τιμών το Ελληνικό λάδι είναι ακριβότερο τόσον έναντι της Ιταλίας 
όσον και έναντι της Ισπανίας. Διαφορά που αποδίδεται μεν στην ανωτερότητα 
της ποιότητας αλλά και στο συγκριτικά υψηλότερο κόστος παραγωγής, που 
επιβάλλει - τουλάχιστον για ορισμένο αριθμό μικρών μονάδων – εκσυγχρονισμό 
εγκαταστάσεων και μεθόδων παραγωγής.  

• Η μέση τιμή του ισπανικού ελαιολάδου είναι η  χαμηλότερη γεγονός που 
παρατηρείται και σε πολλές άλλες αγορές.   

• Η αξιοποίηση, από πλευράς Ισπανών, του επιχειρήματος της χαμηλής τιμής 
αποτελεί πολιτική την οποία χρησιμοποιούν κατά τρόπο μόνιμο και συστηματικό 
τα τελευταία χρόνια οι τυποποιητές της συγκεκριμένης χώρας. Αυτό προσφέρει 
ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από το χαμηλό 
κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με το όχι ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ποιότητας 
του ισπανικού ελαιολάδου. 

• Το 2005 η εν λόγω επιθετική εμπορική πολιτική των ισπανών «ατόνησε» 
οπωσδήποτε , όμως θα επανέλθουν με Νέες δυναμικές μόλις η παραγωγή τους 
αρχίσει να επανακάμπτει.    

• Εκπληκτικές επιδόσεις , σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν εμφανίζει 
για το 2005 η Τουρκία οι εξαγωγές της οποίας ξεπέρασαν τα δέκα εκ. $ Καναδά. 
Συγκριτικά με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του περασμένου έτους σχεδόν 
διπλασιάστηκαν καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση μεταξύ των προμηθευτριών 
χωρών θέση που κατείχε σταθερά η Ελλάδα. Όπως όμως παρατηρούν 
παράγοντες της αγοράς, το τουρκικό ελαιόλαδο κερδίζει συνεχώς μερίδια αγοράς 
κυρίως  λόγω των λίαν ανταγωνιστικών τιμών του. 

• Ο ποιοτικός τύπος του «έξτρα παρθένο» που αποτελεί την υψηλότερη ποιοτική  
κατηγορία, σύμφωνα με την ισχύουσα επίσημη διεθνή κατάταξη, παρά το 
γεγονός ότι  αποτελεί το 85%  της ελληνικής παραγωγής, αποτελεί μόνον το 40%  
περίπου των πωλήσεων τυποποιημένου τόσο  στις αγορές της ΕΕ όσων και της 
χωρών Β. Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδάς). Και αυτό παρά το γεγονός ότι η 
διαφορά τιμής του από τους άλλους ποιοτικούς τύπους είναι ελάχιστη ή και 
ανύπαρκτη και παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές των αγορών αυτών είναι 
υψηλού επιπέδου και κατά τεκμήριο εκλεκτικοί. Αντίθετα, το τυποποιημένο 
ελαιόλαδο που φέρει την ονομασία «ελαιόλαδο» ή «αγνό ελαιόλαδο» και 
αποτελεί μείγμα με συνήθως υψηλό ποσοστό ραφιναρισμένου και μικρό ποσοστό 
παρθένου διαφημιζόμενο κατάλληλα επιτυγχάνει να καταλαμβάνει 
σημαντικότερο μερίδιο (60% ) στην αγορά του τυποποιημένου. 

• Στον Καναδά λόγω πολυπληθούς Ελληνικής παροικίας διενεργούνται και 
εισαγωγές ελαιολάδου σε ανώνυμες μεγάλες συσκευασίες.  

Γίνονται εισαγωγές σε τενεκέ με την δυνατότητα πολλάκις της 
δωρεάν παράδοσης κατ οίκον.  Τον Νοέμβριο του 2003 εκδόθηκε 
κανονισμός της Ε.Ε. ο οποίος απαγορεύει την διακίνηση ελαιολάδου σε 
ανώνυμες συσκευασίες μεγαλύτερες των πέντε κιλών.  

Η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού  στον Καναδά 
αντιμετωπίζεται με σημαντικές επιφυλάξεις.  

• Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι μεταξύ των προμηθευτριών χωρών 
αναφέρονται και ορισμένες από τις λεγόμενες «Νέες παραγωγικές χώρες» 
όπως π. χ. η Αργεντινή και η Αυστραλία οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν 
σε δυνητικούς ανταγωνιστές στο απώτερο μέλλον (υπάρχει δηλαδή το 
ενδεχόμενο να παρατηρηθεί κάτι παρόμοιο με ότι συνέβη στο επιτραπέζιο 
κρασί).  
H Αυστραλία φιλοδοξεί σε λίγα χρόνια να είναι μια από τις πρώτες χώρες 
παραγωγής ελαιόλαδου εξαιρετικής ποιότητας. Τεράστιες εκτάσεις που έως 
πρόσφατα παρήγαγαν σιτάρι τώρα μετατρέπονται σε ελαιώνες, ενώ πολυάριθμοι 
Αυστραλοί επενδύουν εκατομμύρια δολάρια στην παραγωγή ελαιόλαδo 
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• Σταδιακά η παραγωγή ελαιολάδου αυξάνεται ποσοτικά και βελτιώνεται ποιοτικά 
οπόταν και ο ανταγωνισμός θα οξύνεται. 

• Αναμφισβήτητα το 2005, υπήρξε μια εξαιρετικά καλή χρονιά για τις εξαγωγικές 
επιδόσεις του ποιοτικού Ελληνικού ελαιολάδου στις παραδοσιακές αγορές του 
εξωτερικού (λόγω μειωμένης παραγωγής στην Ισπανία) . Πραγματικό γεγονός, 
φρονούμε , που θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και επωφελές να λαβαίνουν υπόψη 
τους οι ελληνικές εξαγωγικές μονάδες στην προσπάθεια τους για περαιτέρω 
χάραξη στρατηγικής  αύξησης των  πωλήσεων τους στην αλλοδαπή. 

 
Ελαιόλαδα δασμολογικής κλάσης 150990 

 
Παραθέτουμε αναλυτικά ανά χώρα συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων 15 ετών από πλευράς 
Υπηρεσιών Καναδά. Ελαιόλαδα και κλάσματά του εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα. Αποτελούν Ελαιόλαδο λαμβανόμενο από τον εξευγενισμό παρθένων 
ελαιολάδων, των οποίων η περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφραζόμενη σε ελαϊκό 
οξύ, δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 0,3 g ανά 100 g σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία 
όχι όμως απαραίτητα και με τα καναδικά δεδομένα. Οι διεργασίες κατά τον εξευγενισμό 
μπορεί να είναι : η εξουδετέρωση, ο αποχρωματισμός , η απόσμηση,  η διήθηση, η 
αποκομμίωση και η  απομαργαρινοποίηση Μεταξύ των χημικών ουσιών ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα έχουν : τα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων, οι πτητικοί αλογονωμένοι 
διαλύτες (τετραχλωροαιθυλένιο, FREON, τριχλωροαιθάνιο και τριχλωροαιθυλένιο), τα βαρέα 
μέταλλα, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες και οι  περιβαλλοντικοί ρυπαντές.  
 

Πηγή : Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου Καναδά  Αξίες : σε $ Καναδά 
ΧΩΡΑ 1991 1992 1993 1994 1995 
Ιταλία 10.850.420 13.244.212 13.561.395 15.475.906 30.055.124 
ΕΛΛΑΔΑ 496.584 1.376.856 1.599.141 1.064.754 2.926.344 

Ισπανία 3.742.224 4.692.443 2.931.034 3.413.821 2.834.108 
Η Π Α 165.507 219.197 245.444 168.963 272.182 
Μαρόκο 63.498 - - - - 
Πορτογαλία 57.195 195.468 111.438 36.910 55.345 
Λίβανος 55.916 28.442 48.537 5.512 26.045 
Τουρκία - 28.350 - - 188.281 
Γαλλία 17.376 42.560 78.278 18.831 24.637 
Αργεντινή - - - 18.521 45.680 
ΣΥΝΟΛΟ 15.448.720 19.827.528 18.576.014 20.221.910 36.687.623 

 
Οι ελληνικές εξαγωγές κινούνται ανοδικά και από το 1995 ξεπερνούν την Ισπανία και 
καταλαμβάνουν την δεύτερη θέση.  Το 1994 ξεκινάει σταδιακά την είσοδό της στην τοπική 
αγορά η Αργεντινή. Στην διάρκεια της επόμενης 5ετίας , σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ακολουθούν, οι ελληνικές εξαγωγές υποχωρούν και πάλι στην τρίτη θέση.  

ΧΩΡΑ 1996 1997 1998 1999 2000 
Ιταλία 36.958.841 30.130.093 26.983.293 25.208.888 26.550.591 
Ισπανία 2.679.869 2.751.369 1.569.193 2.052.928 4.590.430 

ΕΛΛΑΔΑ 4.528.734 1.943.781 2.239.781 1.502.367  1.238.455 
Η Π Α 790.168 500.608 386.106 603.689 744.935 
Τουρκία 110.651 189.111 2.291.444 1.785.895 677.382 
Λίβανος 68.090 274.452 11.504 83.135 156.399 
Τυνησία - - 76.241 13.150 146.950 
Αργεντινή 103.389 117.655 95.769 114.632 132.380 
Πορτογαλία 108.345 194.693 370.392 257.378 79.605 
Μαρόκο - - 66.254 192.272 56.089 
Γαλλία 26.490 32.660 30.370 21.682 20.962 
Συρία - 68.986 - 15.726 11.413 
ΣΥΝΟΛΟ 45.503.317 36.246.998 34.162.496 31.886.285 34.745.657 
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Ακολουθούν τα στοιχεία της επόμενης 5ετίας. Οι ελληνικές εξαγωγές υποχωρούν στην 
πέμπτη θέση αφού οι εξαγωγές στο ελαιόλαδο επικεντρώνονται στο αγνό παρθένο.  
 

ΧΩΡΑ 2001 2002 2003 2004 2005 
Ιταλία 18.066.637 22.487.434 26.127.115 32.520.276 35.833.106 
Τουρκία 1.715.752 1.952.298 6.918.242 6.650.172 6.518.581 
Ισπανία 4.291.820 5.796.224 3.597.667 3.122.986 2.966.427 
Η Π Α 741.527 514.294 247.065 369.252 1.247.494 
ΕΛΛΑΔΑ 794.562 870.942 946.142 1.248.353 920.534 
Τυνησία 243.996 218.164 196.808 955.812 512.773 
Πορτογαλί
α 

74.923 246.371 218.437 178.043 401.606 

Γαλλία 294.010 572.139 657.576 496.638 335.791 
Λίβανος 169.548 145.246 203.246 260.642 311.583 
Αργεντινή 148.610 179.544 156.530 206.285 175.949 
Συρία 385 14.538 14.864 4.316 21.888 
Μαρόκο 18.675 - 10.059 109.266 9.627 
ΣΥΝΟΛΟ 26.685.850 33.166.003 39.364.615 46.206.008 49.338.487 

 
Συγκριτικά στοιχεία και επιδόσεις τρέχοντος έτους ( προσωρινά στοιχεία) Α 4ηνο 2006 
έναντι αντίστοιχης χρονικής περιόδου του 2005. 
 

ΧΩΡΑ Α 4μηνο 2006 Α 4μηνο 2006 %  
Ιταλία 24.719.358 30.748.976 24,4  %  
Τουρκία 5.371.028 5.467.111 1,8 %  
Ισπανία 2.722.118 2.545.421 -  6, 5  %  
ΕΛΛΑΔΑ 1.038.981 846.008 - 18,6 %  
Η Π Α 309.000 571.625 85,0 %  
Τυνησία 897.462 486.323 - 45,8 %  
Πορτογαλία 177.845 331.494 86,4 %  
Γαλλία 442.108 318.155 - 28, 0 %  
ΣΥΝΟΛΟ 36.283.359 41.843.919 15,3 %  

 
9. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ 

 
Το δασμολόγιο του Καναδά κάνει διάκριση της  δασμολογικής ονοματολογίας του 
ελαιολάδου με βάση την συσκευασία. Δηλαδή τις συσκευασίες μέχρι 18 κιλά και εκείνες άνω 
των 18 κιλών. Και για τις δύο όμως κατηγορίες ισχύει  μηδενικός δασμός. Συνεπώς δεν 
υπάρχει κανένα εμπόδιο στις ανώνυμες εισαγωγές σε μεγάλη συσκευασία. Αντίθετα για τις 
περισσότερες από τις άλλες κατηγορίες των φυτικών ελαίων προβλέπεται δασμολογική 
επιβάρυνση επί της αξίας. Ενδεικτικά η επιβάρυνση στα σογιέλαια, το βαμβακέλαιο και 
αραβοσιτέλαιο είναι 4,5% . Ενώ σε ορισμένα άλλα όπως το ηλιέλαιο, τα λάδια από την 
ελαιοκράμβη , το φοινικέλαιο και τα αραχιδέλαια μπορεί να ανέλθει στο 9,5 % . Για 
περισσότερα στοιχεία βλέπε ιστοσελίδα : www.cbsa-asfc.gc.ca  των καναδικών τελωνείων 
Canada Customs /Tariff database. 
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10. ΤΙΜΕΣ 
 

Παραθέτουμε τρέχουσες ενδεικτικές τρέχουσες μέσες τιμές λιανικής πώλησης 
ελαιολάδου για την ευρύτερη περιοχή του Τορόντο όπως προσφέρονται στον τελικό 
καταναλωτή από τα διάφορα καταστήματα τροφίμων ( τιμοληψία Ιούνιος 2006). 
Σημειώνουμε ότι οι τιμές που ακολουθούν είναι αυξημένες, συγκριτικά με πέρσι, 
κατά 8 με 10%  περίπου. 
 
Συσκευασία γυάλινη ½ λίτρου 
 
BERTOLI  (Extra Virgin )                                                                   7,79  $ Καναδά 
COLAVITA (Extra Virgin )                                                                   7,85 $ Καναδά 
BERTOLI ( classico)                                                                   6,29  $ Καναδά 
M ASTRO  (ιταλικό)                                                       5,99 $ Καναδά 
Own Label (ιταλικό )                                                                   4,49 $ Καναδά 
Own Label (ελληνικό)                                                                   6,20 $ Καναδά 
Οικολογικό (ιταλικό)                                                       9,59 $ Καναδά 
Ελληνικό έξτρα παρθένο σε συσκευασία των 0,75 ml                                 7.99 $ Καναδά. 
Οικολογικό / επώνυμο (ελληνικό)                                                    12.98 $ Καναδά 
Οικολογικό / επώνυμο (ιταλικό)                                        11,99 $ Καναδά 
Οικολογικό / επώνυμο (ιταλικό με διάφορες γεύσεις / flavors)  15,99 $ Καναδά 
 
Συσκευασία γυάλινη 1 λίτρου 
COLAVITA (Extra Virgin )                                                                  11,99 $ Καναδά 
GALLO   (Extra Virgin )                                                       8,49 $ Καναδά 
M ASTRO  (ιταλικό)                                                        8,49 $ Καναδά 
Own Label (ιταλικό )                                                                   9.49 $ Καναδά 
Οικολογικό (ιταλικό)                                                      12.59 $ Καναδά 
 
Συσκευασία μεταλλική τριών λίτρων 
GALLO   (Extra Virgin )                                                     22,00 $ Καναδά 
Τενεκές 18 λίτρων  μεικτού βάρους                                                            150 $ Καναδά 
 
Κυκλοφορούν σε πολύ χαμηλότερες τιμές και ορισμένα άλλα είδη με διάφορους 
χαρακτηρισμούς όπως το, Pure extra olive oil και το  light olive oil.  
 
11. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
Έλαιο από την ελαιοκράμβη: ο Καναδάς παράγει έλαιο ελαιοκράμβης CANOLA OIL ψυχρής 
πιέσεως που διαφημίζεται για την εξαιρετική του ποιότητα , τη μεγάλη του περιεκτικότητα σε 
βιταμίνες και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Πρόκειται όμως για προϊόν γενετικά 
μεταλλαγμένο που παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς δεν παύει να είναι προϊόν 
μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας. Ο Καναδάς αποτελεί την μεγαλύτερη σε παραγωγή 
χώρα στον κόσμο στην ελαιοκράμβη (αν και από το τρέχον έτος θα τον ξεπεράσει η Κίνα). 
Υπολείπεται όμως σημαντικά της Ε.Ε. συνολικά. Η μέση καλλιεργήσιμη έκταση ανέρχεται 
περίπου σε 11 εκ. εκτάρια. Αξίζει επίσης να παρατηρηθεί ότι η επιστημονική ανακάλυψη 
ξεκίνησε από τον Καναδά στις αρχές της 10ετίας του 1970. Υπάρχει ειδικός κανονισμός που 
οριοθετεί τα κριτήρια μεταξύ του Canola και του rapeseeds Oil με τα οποία γίνεται σύγχυση. 
Η αξία των εισπράξεων από εξαγωγές, συνολικά (σπόροι, λάδι και λοιπά προϊόντα) ξεπερνάει 
τα 3 δις $ Καναδά τον χρόνο. Λειτουργούν σε ολόκληρη την επικράτεια δώδεκα μεγάλες 
μονάδες προσφέροντας εργασία συνολικά σε 3.000 περίπου άτομα με συμμετοχή στον 
δευτερογενή τομέα της οικονομίας πάνω από 7 δις $ Καναδά. Για περισσότερα στοιχεία  
υπάρχει το Συμβούλιο The Canadian Canola Oil Council και η ιστοσελίδα : www.canola-
council.org 
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12. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
Οι εισαγωγείς τροφίμων 
Οι χονδρέμποροι τροφίμων  
Τα πολυκαταστήματα 
Τα catering που τροφοδοτούν τις μονάδες μαζικής εστίασης 
Οι βιομηχανίες παρασκευής ετοίμων φαγητών  
Οι πωλήσεις στις λαϊκές αγορές 
Οι πωλήσεις μέσω της τηλεόρασης  The Shopping Channel TV 
To διαδίκτυο 
Οι απ ευθείας αποστολές με την μορφή των ταχυδρομικών δεμάτων.  
Οι πωλήσεις κατ οίκον 
 

Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου διενεργείται μέσω των πολυκαταστημάτων 
όπως εξάλλου συμβαίνει και με όλα τα τρόφιμα. Στον συνολικό όγκο των πωλήσεων 
σε τρόφιμα οι οργανωμένες αλυσίδες μετέχουν με ποσοστό περίπου 60% . Οι μεγάλες 
αλυσίδες που διακινούν τα τρόφιμα είναι τέσσερις με πολλές όμως θυγατρικές και 
υποκαταστήματα που διαφοροποιούνται από πλευράς γκάμας προσφερόμενων 
προϊόντων ανάλογα με την εμπορική πολιτική που ακολουθούν (επισυνάπτεται 
σχετική ‘έρευνα του Γραφείου ΟΕΥ Τορόντο ). Η συνεργασία μαζί τους δεν είναι 
απλή. Τις περισσότερες φορές προβλέπεται ανταποδοτικό τέλος για την τοποθέτηση 
του προϊόντος σε συγκεκριμένο χώρο (τη θέση στο ράφι) και συγκεκριμένο 
πρόγραμμα προώθησης πωλήσεων με επιβάρυνση κατά το μεγαλύτερο μέρος τον 
αλλοδαπό προμηθευτή. Στοιχείο που δικαιολογεί  το γεγονός μάρκες μεγάλων ομίλων 
να κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά. Πρώτο σε πωλήσεις από πλευράς  Ιταλίας 
έρχεται το BERTOLI και το GALLO από πλευράς Ισπανίας.  
Συνήθως το ελληνικό ελαιόλαδο εμφανιζόταν επιλεκτικά στα ράφια ορισμένων 
καταστημάτων των εν λόγω αλυσίδων με κριτήριο την ύπαρξη αγοραστικού κοινού από τις 
μεσογειακές χώρες ή από χώρες όπου υπάρχει μια σχετική αναγνωρισιμότητα της μάρκας. Τα 
τελευταία χρόνια το Ελληνικό ελαιόλαδο άρχισε να εμφανίζεται σταθερά στους προιοντικούς 
καταλόγους ορισμένων καταστημάτων από τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων. Ήταν πιλοτικά 
σχέδια μεταξύ διανομέα και εξαγωγέα που είχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν και τα οποία 
αναπροσαρμοζόντουσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις τάσεις και τις 
ανάγκες της αγοράς. Την συγκεκριμένη επιτυχή προσπάθεια ήλθε να στηρίξει η ΣΕΒΙΤΕΛ με 
τον ΟΠΕ θέτοντας σε εφαρμογή ειδικό πρόγραμμα προώθησης του Ελληνικού επώνυμου 
ελαιολάδου με στόχο την επανατοποθέτησή του στα ράφια των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων. 
Δηλαδή, βασική προϋπόθεση για ένταξη της ενδιαφερόμενης ελληνικής εξαγωγικής 
επιχείρησης ήταν όχι μόνον το επώνυμο προϊόν και η υψηλή ιδιωτική χρηματοδότηση από 
δικής της πλευράς αλλά η προσκόμιση (έστω περιορισμένων) ιστορικών στοιχείων listing  
του προϊόντος στα ράφια. Το Ελληνικό ελαιόλαδο είχε και  έχει υψηλή συμμετοχή σε 
μικρότερες αλυσίδες ή καταστήματα τα οποία ανήκουν πρωτίστως σε έλληνες αλλά και σε 
ορισμένες άλλες  εθνότητες γειτονικές με την χώρα μας.  Σε αντίθεση με άλλες χώρες 
τουλάχιστον μέχρι τούδε στον Καναδά δεν έχουμε εντοπίσει εισαγωγή ελαιολάδου σε χύμα 
μορφή για επιτόπια εμφιάλωση στοιχείο που  εγκυμονεί και τον κίνδυνο της μη αναγραφής 
της χώρας προέλευσης. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις όμως συμπληρωματικά θα πρέπει να 
εξετάζουν και την δυνατότητα στρατηγικών συμμαχιών και συνεργιών με υπάρχουσες 
επιτόπιες μικρομεσαίες μονάδες ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις του νέου  
παγκοσμιοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
 
13. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Οι κανονισμοί συσκευασίας διέπονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Β09003 του 
Ομοσπονδιακού Κώδικα Τροφίμων της χώρας FDR/ The Canadian Food &  Drug 
Regulations. Όσον αφορά τον ορισμό του παρθένου και έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
είναι απόλυτα εναρμονισμένος με εκείνον του Διεθνούς Οργανισμού Ελαιολάδου. 
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Χρήσιμα στοιχεία αναφορικά με τα διαδικαστικά τεχνικού και ποιοτικού ελέγχου 
περιέχονται στην ιστοσελίδα της  The Canadian Inspection Agency for Foods 
www.inspection.gc.ca  Για περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες μπορούν να 
ανατρέχουν : 

http://inspection.gc.ca/english/bureau/labeti/nutritio-partle.shtml 
Η Canadian Inspection Agency for Foods αποτελεί την μόνη εξουσιοδοτημένη δημόσια 
υπηρεσία πιστοποίησης ελαιολάδου από Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. 
 
Παράδειγμα ετικέτας 

NUTRITION FACTS / Valeur Nutrive (σε δίγλωσση αναφορά /γαλλικά και αγγλικά) 
 Serving (1 cup ) 00g  Portion ( Un tasse) 00g 
 Calories / Calories σε   %  
 Fat / Lipides  σε   %  
 Cholesterol /   σε  mg 
 Sodium 0    σε  mg 

Carbohydrate   σε  mg 
Protein    σε  mg 
Vitamin    σε  mg 
Calcium    σε  mg 
Iron    σε  mg 
Για περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες 
Health Canada :  
http://www.he-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-bppn/labelling-etoquetage/index_e.html 
 
 

 

14. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 

Οι αρχές για την βιολογική παραγωγή των γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον 
Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91 και 1804/1999 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων ισχύουν και στον Καναδά. Ο Κανονισμός 
προσδιορίζει τους κανόνες παραγωγής, την μέγιστη περιεκτικότητα σε ορισμένες ουσίες, το 
σύστημα ελέγχου και τις ενδείξεις ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα γεωργικά προϊόντα 
που προορίζονται για την διατροφή, ώστε να αποκτούν το δικαίωμα της σήμανσης, ως 
"βιολογικά". Εξουσιοδοτημένος επίσημος φορέας πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας για την αγορά του Καναδά ήταν η ΔΗΩ και με πρόσφατη απόφαση του ( Μάρτιος 
2006) του  C.A.A.Q. (Conseil des Appellations Agroalimentaires du Québec) το ΒΙΟ Ελλάς. 
Επίσης οι τοπικές Αρχές αποδέχονται και το κοινοτικό σήμα πιστοποίησης οικολογικών 
προϊόντων της Ε.Ε.Οι μικρές γυάλινες συσκευασίες και η επιλογή καλαίσθητων και 
ελκυστικών ετικετών είναι απαραίτητη σε μια προσπάθεια απόκτησης μεγαλύτερου μεριδίου 
αγοράς. Το γυαλί παραμένει η κυρίαρχη μορφή συσκευασίας παρόλο που κυκλοφορούν  και 
άλλες συσκευασίες όπως η πλαστική ή η μεταλλική. Επίσης , για λόγους χώρου οι αλυσίδες 
προτιμούν τις τετραγωνισμένες γυάλινες συσκευασίες.   
 

15. ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 
Προτείνουμε επιλεκτικά τα ακόλουθα : 
Το The Canadian Grocer , που κυκλοφορεί με 20.000 αντίτυπα. (Για περισσότερα στοιχεία 
Ιστοσελίδα www.cdngrocer.com ) 
Το Grocery Today  , που κυκλοφορεί με 16.000 αντίτυπα. 
Και το Food in Canada , που κυκλοφορεί με 9.800 αντίτυπα. (Για περισσότερα βλέπε την 
ιστοσελίδα www.foodincanada.com ). 
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16. Δ. Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
Προτείνουμε επιλεκτικά τα ακόλουθα : 
The CANADIAN FOOD & BEVERAGE SHOW  (Φεβρουαρίου 2007) που αποτελεί και την 
μεγαλύτερη έκθεση στο είδος της στον Οντάριο.  
Για περισσότερα στοιχεία βλέπε ιστοσελίδα : www.crfa.ca/exhibitions  ή   www.fbshow.com 
FOODSERVICE EXPO 2007  (Βανκούβερ - Μάρτιος). 
HOSTEX 2007 ΗOSPITALITY TRADE SHOW  (Τορόντο - Οκτώβριος). 
Για περισσότερα στοιχεία βλέπε ιστοσελίδα : www.hostexshow.com  
THE GOURM ET FOOD & W INE EXPO (Nοέμβριος  2007 ) 
Για περισσότερα στοιχεία βλέπε ιστοσελίδα : www.foodandwineshow.ca 
Την SIAL M ontréal 2007 ( Μάρτιος  28-30, 2007) στο Μόντρεαλ  
Κατά την διάρκειά της προβλέπεται και η διοργάνωση Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου 
Για περισσότερα στοιχεία βλέπε ιστοσελίδα : www.sialmontreal.ca  
 
17. ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

 
Επισυνάπτεται επικαιροποιημένη κατάσταση καναδικών επιχειρήσεων (καταχωρημένες με 
αλφαβητική σειρά) που ασχολούνται με την εισαγωγή, διανομή και εμπορεία ελαιολάδου και 
ελαιών που επεξεργαστήκαμε στο Γραφείο μας. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω κατάσταση 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων οι οποίες και περιέχονται σε 
διαφορετική κατάσταση. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται ασχολούνται με την εισαγωγή, 
εμπορεία, διανομή και άλλων τροφίμων  με υποκαταστήματα ή θυγατρικές και σε άλλες 
επαρχίες του Καναδά (για περισσότερα χρηστικά στοιχεία από πλευράς ελληνικών 
επιχειρήσεων παρατίθενται και οι σχετικές ιστοσελίδες) ορισμένες δε από αυτές 
συνεργάζονται με τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και σχεδόν οι περισσότερες έχουν ή είχαν 
κάποιας μορφής συνεργασίας άμεση ή έμμεση με Ελληνικές παραγωγικές μονάδες. Όμως 
από την ανάλυση των στοιχείων είναι χρήσιμο να παρατηρήσουμε ότι μόλις τριάντα 
επιχειρήσεις ελέγχουν περίπου το 80%  των συνολικών εισαγωγών της χώρας. 
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ΚΑΝΑΔΑΣ 
 
A. BO SA &  Co. Ltd. 
562 Victoria Drive Vancouver, British Columbia B.C. V5L 4E2 
Phone: 604  253-5578 Email: sales@ bosafoods.com  W ebsite: http://www.bosafoods.com 
ACRO PO LIS O RGANIC OLIVE OIL 
M r. Tsiriοτakis 
Sales by the shopping channel 
Tel: 416 429 5111 Fax: 416 423 0111 
E-mail: info@ acropolisorganics.com   W ebpage : www.acropolisorganics.com 
ANDERSO N W ATTS LTD 

6336 Darnley Street Burnaby, B.C. V5A 3B1 
M r. M arc Hooper 
Tel: 604  291-7751 Fax:  604  291-2935 Email: mhoo317@ aol.com 
ARISTO N IM PO RTING Co. Ltd.  
130 Barbados Boulevard   Scarborough  ON M 8W  1K9  
M r. Dinos GIAGILITSIS 
Tel. 416 265 3155 Fax. 416 265 4446 Email : ariston.imports@ sympatico.ca 
AURO RA Im porting &  Distributing Ltd. 
815 Gana Court M ississauga, Ontario L5S 1P2 
M r. M ike Attado 
Tel. 905 670 1855 Fax. 905 670 0236 
Email : nunziot@ auroraimporting.com W ebpage : www.auroraimporting.com 
BERTO LI Canada 
Θυγατρική της ομώνυμης ιταλικής 
Tel. 905 257 8820 Fax.  905 257 8817 
BUNGE CANADA 
2190 South Service Road W est Oakville, Ontario L6L 5N1 
Phone: (905) 825-7925  Fax: (905) 847-0860 
Email: bna.bca.onbulk@ bunge.com  W ebpage : www.bunge.com 
BRUNELLO  IM PO RTS Inc. 
461 Fenmar Drive, Toronto, ON M 9L 2R6 
M r. Christine Cushing 
Tel. 416 -  631-9773 Fax. 416 398 1362 Email : info@ brunelloimports.com  
W ebpages : www.christinecushing.com  or  www.brunelloimports.com  
Bruno's Fine Foods  
2055 Avenue Road , Toronto ON M 5M  4A7 
CO M PAGNIE D'IM PO RTATIO N A M  BERCH ICCI LTÉE on(s) : W holesales,  
9200 Place Picasso ,  M ontreal QC  H1P 3J8  
Telephone : 514-325-2020 
CANBRA Foods Ltd.  
Θυγατρική της James Richardson International 
P.O. Box 99 2415 – 2nd “A” Avenue North Lethbridge, AB T1J 3Y4  
Tel. 403 329 5500 Fax : (403) 328-7933  
Email : canbrafoodshr@ canbrafoods.com W ebpage : www.canbrafoods.com 
BIANCA International Organic Inc. 
7174 M arquette, Suite 1 , M ontréal , Québec  H2E 2C8 
Personne-ressource: France Beauchamp  
Téléphone: (514) 376-7711 
CAVANNA SANDRO  OIL 
Θυγατρική μονάδα ιταλικής  W ebpage : www.cavannaolii.com 
CO NCO RD SALES Food Brokers 
4th Floor, 4180 Lougheed Highway,. Burnaby, BC V5C 6A7  
Tel. 604 986 7341  Fax. 604 986 5061 
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The Continental K itchen  
121-5325 Cordova Bay Road  Victoria BC V8Y 2L3 
CLASSIC FOO DS Ltd. 
3620 50th Avenue SE , Calgary AB T2B 3N9 
Tel. 403 279 6265 Fax. 403 279 6515 Email: abids@ claccicfoodsltd.com 
ELEO PAK Inc. 

5400 Vandeen Abeele Street , SAINT-LAURENT, QC H4S 1P9  
Phone: 514 - 331-5236 

EM PIRE FOODS 
205 Torbay Road, Unit #7A , M arkham, Ontario L3R 1G7 
M r. Peter Tserpes 
Telephone: 905-475-9988  Fax: 905-475-9665  Toll Free: 1-800-320-4607 
Email: info@ empirefoods.ca W ebpage : www.empirefoods.ca 
EURO PEAN FOO DS Inc. 
10045-81 Avenue  Edmonton, Alberta T6E 1W 7 
European Specialty's Food Im porters Ltd. 
220 Prior Street Vancouver, B.C. V6A 2E5 
FALESCA IM PO RTING LTD 
113 CHARLES ST , NORTH VANCOUVER, BC, Canada  V7H 1S1  
Contact person : M rs. Tania Falesca 
Telephone: (604) 929-5711  Facsimile: 604) 929-7661 
Email: sales@ falesca.com  W ebpage www.falesca.com 
FANTIS FINE FO O DS   
1 BESTOBELL RD. ETOBICOKE,  ON  M 8W  4H2 
M r. Nikos VASSILIOU 
Tel. 416 259 7979 Fax. 416 259 6265 
 
FERM A IM PO RT &  EXPO RT 
4376 RUE CLARK M ONTREAL, QC  H2W  1X4  

Tel.  514 845-0164  Facsimile: 514 845 5345 
Email : maria@ ferma.ca W ebpage : www.ferma.ca 
GO UDAS FO O D PRO DUCTS 
131Snidercroft Street , Concord , ON L4K 2J8 
M r. Peter Goudas 
Tel. 905 660 3232 Fax 905 660 7628 
Email : mrgoudas@ goudasfoods.com  W ebpage : www.goudasfoods.com 
GO URM ET DELITE 
6100 Cote de liesse , Saint Laurent , QC H4T 1E3 
GRANO  FO O DS  Inc.  
2035 Yonge Street  , Toronto ON M 4S 2A2 
M r. Roberto M artella 
Tel. 416 440 196  Fax. 416 440 1986 Email : rdm@ grano.ca  
H O RIZO N Distributors  
8335 W inston Street , Burnaby, BC Canada V5A 2H3  
Tel 604.420.6751  Fax 604.420.0178  Contact Email : 
general@ horizondistributors.com 
H O M ESTEAD FO O DS 
4445 Harvester Road , Burlington ON L7L 4X1 
M r. Yiannis Katsiris 
Tel. 905 681 8755 Fax 905 681 9762 Email : homesteadfoods@ on.aibn.com 
H YPERGO URM ET.COM  
4276, ave De Chateaubriand , M ontréal , Québec   H2J 2T6 
Personne-ressource: Isabelle Aubert ou Stéphane Richer 
Téléphone: (514) 525-3885 
ITACA DIRECT 
7335 M ile-End , M ontréal, Québec, H2R 2Z7 
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M r. Patrick Tomaras 
Tel. (514) 279-4244  Fax. 514 279-4429 
Email : info@ itacadirect.com   W ebpage : www.itacadirect.com 
ITALPASTA Lim ited 
116 Nuggett Crt , Brampton, Ontario, L6T 5A9 
Ph: 905 792 9928 ext 254/249  Toronto metro line: 416 798 7154  Fax: 905 792 2381 
W ebpage www.italpasta.com 
JAN K  O VERW EEL Ltd. 
3700 Steeles Avenue W est, Suite702  
W oodbridge, ON, L4L 8K8  
Tel: 905.850.9010  Fax: 905.850.9277  
Email: sales@ jkoverweel.com W ebpage : www.jkoverweel.com 
K ALAM ATA FOO DS Inc. 
11351 Hamon Rue , M ontreal , QC H3M  3E4 
M r. Stavros SARLIS 
Tel. 514 337 29 84 Fax. 514 337 60 44 
Email : info@ kalamata.ca   W ebpage : www.kalamata.ca 
K eil's European Delicatessen  
3220 Eglinton E, Scarborough ONT. (416) 267-7236 
KO URI FO O DS  Incorporated 
108 Donaghy Ave., North Vancouver, BC V7P 2L5 
Phone 604-984-4574  Fax 604-984-2333  e-mail: jprentice48@ home.com 
KRINO S FO O DS CANADA 
251 Downey Cresent , Concord , ON L4K 1P6 
M r. Alex Alexakis 
Tel. 905 669 4414 Fax. 905 669 5709 
Email : aalexakis@ krinos.com W ebpage : www.krinos.com 
M EDITEO  
67 Blythwood Road , Toronto M 2N 1A3 
Tel. 416 322 7192 Fax. 416 322 8055 Email : mediteo@ sympatico.ca 
M ETHO NI FOO DS Im porters Ltd. 
2715-170th Street , Surrey, B.C. V4P 2K9 
M rs. Johanna Kotsiris 
Tel. 604 531 4939 Fax. 604 531 9763 Email : jkcas@ atshaw.com 
M ARATH O N  NATURAL FOODS 
165 W aterloo Ave., Penticton, BC V2A 7J3 
Phone 493-7887  Fax 493-8993 
E-mail: sales@ marathon-natural.com W ebpage : www.marathon-natural.com 
O lIVE PLUS Im port Export Inc. 
1425 Tees , M ontréal , Québec H4R 2A7 
Téléphone: 514  332-9320  Personne-ressource: M . John 
PH O ENECIA PRO DUCTS Inc. 
2606 Pitfield Ville St. Laurent QC H4S 1T2 

Phone : 514 3350060  Fax. 514 389 6363 
W ebpage : www.phoeniciaproducts.com  Email : 

phoenmt@ phoeniciaproducts.com 
M arilu's M arket Fine Foods  
4025 New Street , Burlington ON L7L 1S7 
M O LISANA Im ports Inc. H ead Office  
63 Signet Drive, W eston, Ontario M 9L 2W 5  
Tel: 416 747-8707 Fax: (416) 747-8351 
Email : sales@ molisana.com W ebpage :www.molisana.com 
M O URELATO S STO RES 
The Garden of the M editerranean 
4957 Boulevard St Jean , Pierrefonds , Quebec H7W  4T8 
Tel. 514 620 4200 Fax. 450 681 62 88 Email : mail@ mourelatos.com 
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NUM AGE Trading Inc. 
Importers & Distributors of Fine Foods 
894 Edgeley Blvd., Concord , Ontario, CANADA L4K 4V4 
Tel.: (905) 660-4172  Fax: (905) 660-4175 
E-mail: sales@ numagetrading.com  W ebpage : www.numagetrading.com 
O lym pic Food &  Cheese M art Ltd.  
St. Lawrence M arket, 93 Front St East  ,Toronto ON M 5E 1C3 
O LVIL CO RPO RATIO N 
St-Laurent, Quebec, Canada, H4S 1P9 5560 Vanden Abeele  
Contact person : M r. Grigoris Lefas 
Tel: 514.731-2100  Fax: 514.731-9172 
Email : info@ olvil.com  W ebpage : www.olvil.com 
O M EGA Food Im porters Co. Ltd. 

5895 Am bler Dr. M ississauga ON L4W  5B7 Canada 
Toll Free Phone: 1-877-690-2827 Telephone: 905-212-9252  Fax: 905-
212-9484 
E-mail: info@ omega-foods.com  W ebpage : www.omega-foods.com 
O rganic Boutique – Fresh &  W ilde 
970 Queen Street W est , Toronto ON M 6J 1H1 
Email : hpap@ aol.com 
The PASTENE Com panies, Ltd. 
330 Turnpike Street , Suite 100 , Canton, M A, 02021 
M r. Peter Pastene 
Tel : 781-830-8200 Fax: 781-830-8225 
W ebmaster: webmaster@ pastene.com  W ebpage : www.pastene.com 
PILARO S INTERNATIONAL TRADING Inc. 
755 Autoroute Chomedey , Laval , QC H7W  5N4 
M r. M iltiadis Antypas  
Tel. 450 681 69 00 Fax. 450 681 69 44 
Email : mantypas@ pilaros.com  W ebpage : www.pilaros.com 
Pusateri's Fine Foods  
1539 Avenue Road  , Toronto ON M 5M  3X4 
RALO  Inc. 
M r . Robert Anagnostopoulos 
Tel. 519 580 0189  Fax. 519 570 4277 
Email : robert@ myolivetrees.com  W ebPage : www.myolivetrees.com 
SANTA M ARIA FOO DS CO RPO RATIO N  
353 Humberline Drive Etobicoke, Ontario, M 9W  5X3 
Contact: M r. Eddie Zilli 
Tel : 416-675-1785 Fax: 416-675-0139. 
W ebpage : http://www.sandanielemastro.com/ 
SAPO RITO  FINE FO ODS 
140 Duffield Drive , M arkham L6G 1B5 
Tel. 905 944 0505 Fax. 905 944 0998 Email : saporito@ netcom.ca 
Scheffler's Delicatessen  
93 Front Street East-St. Lawrence M arket  , Toronto ON M 5J 1E5  
TUCO M  Inc. 
8800 Saint-Jacques , M irabel , Québec   J7N 2B5 
Personne-ressource: Sami M okni 
Téléphone: (450) 475 7373  
UNILEVER Cosm etics International (Canada) 
Address: 2-2320 Bristol Circle, Oakville, ON L6H 5S3 
Contact1: Julie Kehoe,  
Phone :  905  829-5150 Ext 241  Fax : (905)829-5158 
E-mail: julie.kehoe@ unilever.com W eb Site: www.unilever.ca 
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UNICO  FO O DS Inc. 
8000 Keele Street , Concord , ON L4K 2A4 
Tel. 905 669 96 37 Fax. 905 669 3585. W ebpage : www.unico.ca 
 
W O RLDW IDE SPESIALTY FOO DS Ltd. 
7410-F 5th Street S. E. Calgary, Alberta T2H 2L9 
W ESTFAIR FO O DS Corporate Stores 
( εξαγοράστηκε πρόσφατα από την μεγάλη αλυσίδα  Loblaw Companies Limited).  
3225-12th Street N.E. , Calgary, AB, T2E 7S9  
M r. M . Thomas or M r P. Halayko (groceries) 
M ailing address :  P. O. Box 808 W innipeg M B R3E 2T4 
Τel. 403 - 291-7700 Fax. 403 - 291-7899 
Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης : Δεκέμβριος 2005 
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Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο 

No 6, Xin Yuan Nan Li, Capital M ansion, Rm.4405 
Beijing 100004  -  P.R. China 
Tel. +86 10- 84868475/6 
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η ραγδαία ανάπτυξη της Κινεζικής οικονομίας από την δεκαετία του 1990 και έπειτα είχε ως 
επακόλουθο και την βελτίωση του επιπέδου ζωής. Τα τελευταία χρόνια οι Κινέζοι 
καταναλωτές δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα της ζωής τους. Τα 
εισαγόμενα προϊόντα τυγχάνουν μεγάλης αποδοχής από τους Κινέζους, που διαθέτουν το 
κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, καθώς αυτοί είναι πιο συνειδητοποιημένοι καταναλωτές και 
ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη διατροφική αξία των τροφίμων που αγοράζουν. 
Η αύξηση της ενημέρωσης για τη συμβολή της διατροφής στην υγεία, προκαλεί το 
ενδιαφέρον όλο και περισσότερων καταναλωτών για το ελαιόλαδο, το οποίο έχει αποκτήσει 
τη φήμη ότι είναι το πιο υγιεινό από όλα τα μαγειρικά έλαια. Σύμφωνα με έρευνες, το 80%  
των καταναλωτών ελαιολάδου στην Κίνα είναι κάτοχοι διπλώματος ανωτέρου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, ενώ το 60%  είναι πολίτες της δεύτερης ή τρίτης ηλικίας. Σε τρόφιμα, ο μέσος 
Κινέζος καταναλώνει περισσότερο δημητριακά, φυτικά έλαια, κρέατα, ψάρι, φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά, τσάι και ποτά (κυρίως, μπύρα, κρασί με φρουτώδη γεύση και soft drinks), 
καθώς και καρυκεύματα σε στερεά μορφή. Η ζήτηση για τα εν λόγω τρόφιμα παρουσιάζει 
συνεχή αυξητική τάση, έως και 10%  ετησίως. Τα φυτικά έλαια που διατίθενται στην κινεζική 
αγορά είναι, κυρίως, σογιέλαιο (soyabean oil), ηλιέλαιο (sunflower oil), σπορέλαιο (seed oil), 
αραβοσιτέλαιο (corn oil), αραχιδέλαιο (peanut oil), καρδαμέλαιο (safflower oil), γογγυλέλαιο 
ή έλαιο ελαιοκράμβης  (colza oil/salad oil), σησαμέλαιο (sesame oil), κολοκυθέλαιο (salad 
oil) και ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι γνωστό από παλαιά στην Κίνα, ως ένα προϊόν με 
θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες, μόλις πρόσφατα, όμως, εκτιμήθηκε και για τη 
διατροφική του αξία και τη συμβολή του στην υγιεινή διατροφή.  
Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο ως:  
- καλλυντικό, για τη βελτίωση της υφής του δέρματος (από γυναίκες), 
- φάρμακο, δηλ. το ελαιόλαδο πίνεται, καθώς σύμφωνα με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική 
βοηθάει στην καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών (από μεσήλικες και άτομα τρίτης 
ηλικίας), και 
- μαγειρικό έλαιο (από νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο) 
Σημειώνεται ότι, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται ήδη ως μαγειρικό έλαιο στα εστιατόρια με 
δυτική κουζίνα καθώς και στα εστιατόρια διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων. Αντίθετα, στα 
εστιατόρια με παραδοσιακή κινεζική κουζίνα χρησιμοποιείται κατά κόρον το σογιέλαιο. 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της China Oil Association, κάθε χρόνο στην Κίνα 
καταναλώνονται, γενικά, 20 εκατ. τόνοι φυτικών ελαίων, εκ των οποίων 7.600 περ. τόνοι 
είναι ελαιόλαδο (έτος 2006). 
Η Κίνα έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί μία σημαντική αγορά για το ελαιόλαδο, τόσο λόγω του 
μεγέθους της χώρας όσο και της αυξανόμενης ζήτησης για νέα προϊόντα από τη Δύση, που 
δεν υπάρχουν στην Κίνα, ιδιαίτερα για υγιεινά και φυσικά προϊόντα. Οι παράγοντες που 
επηρεάζουν την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς ελαιολάδου, την προοπτική κάθε μίας 
ξεχωριστής ποιότητας ελαιολάδου και την ενδεχόμενη υποκατάσταση άλλων φυτικών ελαίων 
από το ελαιόλαδο είναι, βασικά, η τιμή (ή το διαθέσιμο εισόδημα), η διάθεση των 
νοικοκυριών να αλλάξουν ή να διαμορφώσουν διαφορετικά τις διατροφικές συνήθειές τους 
και η αντίληψη που επικρατεί για όλο και περισσότερη χρήση στη μαγειρική φυσικών, αγνών 
και υγιεινών υλικών. Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες για την πορεία της αγοράς είναι η 
περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, η εξέλιξη των δομών χονδρικού και λιανικού 
εμπορίου και η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Για την κατανόηση από τον μέσο καταναλωτή, 
όχι μόνον των ιδιοτήτων του ελαιολάδου αλλά και της χρήσης του στη δική του κουζίνα, 
καθοριστικό ρόλο παίζει και η σχετική ενημέρωση και πληροφόρηση από τα ΜΜΕ, τους 
εισαγωγείς ελαιολάδου καθώς και τους εξαγωγείς των χωρών προέλευσης του ελαιολάδου.  
Διαπιστώνεται, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης για το ελαιόλαδο, καθότι έρευνες 
έχουν δείξει, ότι τελικά μόνον ένας στους 10 Κινέζους έχει ακούσει για το ελαιόλαδο, το 
οποίο μάλιστα είναι περισσότερο γνωστό ως καλλυντικό παρά ως μαγειρικό προϊόν. 
Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει ενημέρωση και ως προς τη διάκριση ή αναγνώριση της 
ποιότητας των διαφορετικών τύπων ελαιόλαδου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών 
(χρώμα, γεύση κλπ), ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, για τα οποία οι Κινέζοι δείχνουν 
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σχετική άγνοια. Επίσης, παρατηρείται μη «τυποποιημένη» χρήση συγκεκριμένης ορολογίας 
για συγκεκριμένο τύπο ελαιολάδου στην Κινεζική γλώσσα. Οι όροι «παρθένο», «αγνό» και 
«εξαιρετικά παρθένο» συχνά χρησιμοποιούνται «αυθαίρετα», με αποτέλεσμα ο Κινέζος 
καταναλωτής να μην είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς την ποιότητα του ελαιολάδου από 
την ετικέτα και μόνο. 
Σε σχέση με τα λοιπά έλαια που κυκλοφορούν στην κινεζική αγορά, η τιμή του ελαιολάδου 
θεωρείται πολύ υψηλή, γεγονός που αποθαρρύνει, εν μέρει, τον μέσο Κινέζο καταναλωτή. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, πέντε λίτρα σογιέλαιου πωλούνται στην ίδια τιμή με 750 ml 
ελαιολάδου. Στα κινεζικά σούπερ μάρκετ η παρουσία του ελαιολάδου είναι, γενικά, μικρή, 
ενώ, αντίθετα, το σογιέλαιο καταλαμβάνει τουλάχιστον δύο σειρές στα ράφια τους. 
Μακροπρόθεσμα βέβαια, αναμένεται, ότι με την επιδιωκόμενη από την κυβέρνηση 
περαιτέρω ενίσχυση της κατανάλωσης, την βαθμιαία αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος 
των νοικοκυριών και την όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση σε πηγές ενημέρωσης, ένα μέρος της 
αγοράς σογιέλαιου αλλά και άλλων ελαίων βαθμιαία θα υποκατασταθεί από το ελαιόλαδο.  
Τα έλαια, τα οποία χρησιμοποιούν οι Κινέζοι στην μαγειρική είναι, ως επί το πλείστον, τα 
πολυακόρεστα: σογιέλαιο, φυστικέλαιο, σπορέλαιο. Επίσης αρκετά δημοφιλές είναι και το 
μείγμα φυτικών ελαίων. Τα ωμά έλαια δεν χρησιμοποιούνται, καθώς οι Κινέζοι 
καταναλώνουν τα λαχανικά τους σοταρισμένα (στο ειδικό σκεύος-γουόκ) και σπανίως 
φρέσκα (η ωμή σαλάτα είναι καθαρά δυτική συνήθεια). Εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητας 
της κινεζικής κουζίνας, φαίνεται, ότι το πυρηνέλαιο (kernel oil/pomace olive oil) θα κερδίσει 
σταδιακά μεγάλο τμήμα της αγοράς. Σε σχέση με την τιμή, οι τιμές λιανικής πώλησης του 
πυρηνελαίου στα σούπερ μάρκετ, είναι μεν υψηλότερες από αυτές του σογιέλαιου αλλά 
χαμηλότερες από αυτές του παρθένου ελαιολάδου και σύμφωνα με πληροφορίες μας από 
τους Κινέζους εισαγωγείς, οι Κινέζοι έχουν αρχίσει ήδη να χρησιμοποιούν το πυρηνέλαιο ως 
μαγειρικό έλαιο, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις. Το παρθένο ελαιόλαδο (ιδιαίτερα το 
εξαιρετικά παρθένο) πωλείται, προς το παρόν, περισσότερο στα εστιατόρια πολυτελών 
ξενοδοχείων, εστιατόρια δυτικής κουζίνας, διεθνείς αλυσίδες υπερκαταστημάτων και σούπερ 
μάρκετ και τοπικά σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων που απευθύνονται σε 
αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κίνα, σε Κινέζους που έχουν ζήσει στο εξωτερικό και έχουν 
υιοθετήσει ορισμένες δυτικές καταναλωτικές συνήθειες, καθώς και σε Κινέζους της υψηλής 
εισοδηματικής τάξης. Όπως μας πληροφορούν οι Κινέζοι εισαγωγείς, οι κατηγορίες 
παρθένου ελαιολάδου για τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από πλευράς τους, είναι το 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (extra virgin olive oil), από το οποίο προτιμάται περισσότερο 
το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο εξαγωγής εν ψυχρώ. 
Αναμένεται, ότι η εξέλιξη της αγοράς παρθένου ελαιολάδου θα είναι εξίσου ευνοϊκή, όπως 
αυτή του πυρηνελαίου. Στην Κίνα εμφανίζονται σχολές μαγείρων που δείχνουν ενδιαφέρον 
για την μετεξέλιξη της κινεζικής κουζίνας (cuisine nouvelle και fusion) καθώς και τη χρήση 
συστατικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην δυτική κουζίνα. Αναμένεται ότι, σύντομα, 
και με την κατάλληλη ενημέρωση/εκπαίδευση Κινέζων μαγείρων, το παρθένο ελαιόλαδο θα 
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση συνταγών κινεζικής μαγειρικής και θα κερδίσει τις 
εντυπώσεις του ευρύ καταναλωτικού κοινού. Από την άλλη πλευρά, το παρθένο ελαιόλαδο 
(ιδιαίτερα το εξαιρετικά παρθένο) μπορεί να προωθηθεί στην κινεζική αγορά και ως 
καλλυντικό, καθώς, αυτό, είναι περισσότερο γνωστό στην Κίνα ως καλλυντικό παρά ως 
μαγειρικό έλαιο. Το παρθένο ελαιόλαδο μπορεί, ενδεχομένως, να πωλείται και στα 
φαρμακεία, στο ειδικό τμήμα για τα φυσικά καλλυντικά, σε μικρό μπουκάλι των 60 ή 100 ml. 
Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, με το φυσικό μέλι, το οποίο πωλείται και στα φαρμακεία, 
ως παρασκεύασμα για θεραπευτικούς σκοπούς ή ως καλλυντικό. Στο σύνολο της κινεζικής 
αγοράς, υπολογίζεται, ότι διατίθενται γύρω στις 50 ετικέτες ελαιολάδου. Σχετικά με τις 
ελληνικές ετικέτες, ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες που απαντώνται σε σούπερ μάρκετ στο 
Πεκίνο1: M inerva, Ousia, Ionia, Peza, Argolis, Gold Caesar, Sitia, Asteria, Alexandros, κ.α. 

                                                 
1 Ορισμένες από τις ετικέτες ελληνικού ελαιολάδου απαντώνται στην κινεζική μόνον αγορά, καθώς 
κάποιοι εισαγωγείς προτιμούν να χρησιμοποιούν το δικό τους εμπορικό όνομα. 
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Για λόγους σύγκρισης, αναφέρουμε στον παρακάτω πίνακα ορισμένες ετικέτες από την 
αγορά του Πεκίνου2: 
 

 
2. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 
Σχεδόν όλη η ποσότητα του ελαιολάδου που διατίθεται σήμερα στην κινεζική αγορά 
προέρχεται από εισαγωγές, καθώς η γεωγραφική θέση της Κίνας και η έλλειψη σχετικής 
τεχνογνωσίας και κεφαλαίων δεν επιτρέπουν τη μαζική παραγωγή ελαιολάδου. Η εγχώρια 
παραγωγή αντιστοιχεί μόλις σε 0,4%  του εισαγομένου ελαιολάδου. Οι συνολικές εισαγωγές 
ελαιολάδου (παρθένο, εξαιρετικά παρθένο, πυρηνέλαιο και άλλες κατηγορίες) της Κίνας από 
το 2001 και μετά εμφάνισαν ετήσια αύξηση της τάξης του 70% , αγγίζοντας το 2006 τους 
7.635 τόνους (6.021 το 2005), ενώ προβλέπεται ότι το 2007 θα ανέλθουν σε 12.990 τόνους. 
Το 44%  περ. αφορά σε παρθένο ελαιόλαδο. Στην κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου, που 
ενδιαφέρει περισσότερο τη χώρα μας, οι εισαγωγές της Κίνας παρουσιάζουν σταθερή αύξηση 
την τελευταία τριετία και οι τρεις πρώτες χώρες εξαγωγείς παρθένου ελαιολάδου είναι η 
Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Οι συνολικές εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου της Κίνας, 
στις οποίες δεν περιλαμβάνονται το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και η Ταϊβάν, κυμάνθηκαν την 
τελευταία τριετία, ως ακολούθως3: 
 

                                                 
2 Η έρευνα έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2007 στο Πεκίνο, στα σούπερ μάρκετ “Beijing Friendship 
Store”, “Jenny Lou’s”, και “Jingkelong”. Σημειώνεται, ότι τα συγκεκριμένα καταστήματα βρίσκονται 
σε περιοχές όπου διαμένουν ή εργάζονται καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα (Κινέζοι και 
Δυτικοί), οπότε οι τιμές λιανικής πώλησης είναι υψηλότερες από άλλες περιοχές της πόλης όπου 
διαμένουν Κινέζοι με χαμηλότερα εισοδήματα, ή από άλλες πόλεις της χώρας.  
3 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Λ. Δ. Κίνας, τιμές CIF 

Όνομα προϊόντος Κατηγορία 
ελαιολάδου 

Χώρα προέλευσης Μέση τιμή λιανικής 
πώλησης  
 

Ybarra Εξαιρετικά 
Παρθένο 
Ελαιόλαδο,  
Εξαγωγή εν ψυχρώ  

Ισπανία 5,6 ευρώ 500 ml 

Hojiblanca Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 

Ισπανία 9,98ευρώ 1 Lt 

Fragata Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 

Ισπανία 7,9 ευρώ 1 Lt 

Colavita Αγνό Παρθένο 
Ελαιόλαδο  

Ιταλία 13,2 ευρώ 1 Lt 
 

Caparelli  Ιταλία 7,9 ευρώ 750 ml 
Piettro Coricelli Μίξη ραφινέ 

ελαιολάδου 
Ιταλία 13,3 ευρώ 1 Lt 

Olitalia Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 

Ιταλία 6,9 ευρώ 500 ml 
12,9 ευρώ 1 Lt 
 

Bertolli Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 

Αυστραλία 6,92 ευρώ 500 ml 
14 ευρώ 1 Lt 

Galilee Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 

Ισραήλ 7,9 ευρώ 1 Lt 

Sitia Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 
 

Ελλάδα Sitia 0,3: 8,9 ευρώ 
750 ml 
Sitia 0,7: 10,6 ευρώ 1 
Lt 

M inerva Εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο 

Ελλάδα 7 ευρώ 1 Lt  
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ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Κιλά) ΑΞΙΑ (Δολ. Η.Π.Α.) 
2004 1.053.465 3.195.396 
2005 2.254.824 8.778.420 
2006 3.405.895 17.744.742 
 
Στην τριετία 2004-06 οι εν λόγω εισαγωγές αυξήθηκαν σε ποσότητα κατά 223%  και σε αξία 
κατά 455% . Εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη της μέσης τιμής εισαγωγής ανά κιλό: 2004=3 δολ., 
2005=3,9 δολ και 2006=5,2 δολ. Η καλπάζουσα ζήτηση για κατανάλωση παρθένου 
ελαιολάδου και η είσοδος στην αγορά εταιριών μικρότερης οικονομικής κλίμακας οδήγησαν 
σε σημαντική αύξηση των τιμών. Τρεις χώρες μαζί, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα 
κατείχαν το 2006, σε ποσότητες, το 93,7%  των συνολικών εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου 
στην Κίνα. Το 2004 εισήλθε στην αγορά η Αυστραλία, ενώ το 2005 προστέθηκαν το Ισραήλ 
και η Τουρκία. Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου, σε ποσότητα, από τις 
τρεις μεγαλύτερες προμηθεύτριες χώρες παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα: 
         

Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου
σε ποσότητα

Σ.Κ. (Κίνας): 1509 10
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Ποσότητα (κιλά)

Ισπανία 473.651 1.183.211 1.658.620

Ιταλία 217.029 664.794 1.213.621

Ελλάδα 355.822 308.135 319.309

Συνολικές Εισαγωγές 1.053.465 2.254.824 3.405.895

2004 2005 2006

Είναι εμφανές, ότι η ραγδαία αύξηση των εισαγωγών ωφέλησε την Ισπανία και την Ιταλία, 
που διαθέτουν μεγάλα αποθέματα προς άμεση εξαγωγή και κατάλληλους μηχανισμούς 
προσέγγισης των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, λόγω της μακρόχρονης εμπορικής παρουσίας 
τους στην Κίνα που έχει συμβάλει στην εδραίωσή τους στην αγορά. Σημειώνεται, ότι αυτές 
οι δύο χώρες έχουν προβεί και σε πολλές δράσεις προώθησης, διαφήμισης και στήριξης του 
εμπορίου. Συγκριτικά, η Χώρα μας εμφάνισε μικρή διακύμανση στις ποσότητες, 
αραμένοντας σε ένα μέσο επίπεδο ετησίων εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου περ. 328 τόνων4. 
Σε αξία , οι εισαγωγές είχαν, ως εξής: 

                                                 
4 Η ΕΣΥΕ, με εκτίμηση δική μας για το 2006 βάσει στοιχείων 10-μήνου, αναφέρει, όπως θα 
παρουσιαστεί παρακάτω, μικρότερη μέση ποσότητα ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου προς 
την Κίνα κατά την τελευταία τριετία, ήτοι 185,6 τόνους ετησίως.  
Οι διαφορές στα στατιστικά στοιχεία οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο καταγραφής από τις δύο 
Στατιστικές Υπηρεσίες, την χρονική απόσταση καταγραφής από την κάθε μία Υπηρεσία, λόγω της 
μεγάλης γεωγραφικής απόστασης μεταφοράς, στις συναλλαγματικές διαφορές κ.ά. 
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Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου
σε αξία

Σ.Κ. (Κίνας): 1509 10
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Ισπανία 1.624.169 4.672.124 8.199.610

Ιταλία 794.477 2.767.014 6.624.578

Ελλάδα 748.509 958.180 1.861.949

Συνολικές
Εισαγωγές

3.195.396 8.778.420 17.744.742

2004 2005 2006

 
Από το παραπάνω διάγραμμα, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι ενώ η χώρα μας, στην περίοδο 
αναφοράς, παρέμεινε σχεδόν σταθερή στις ποσότητες εξαγωγών, ωστόσο κατάφερε να 
καρπωθεί ένα μεγάλο ποσοστό της αύξησης της συνολικής αξίας εισαγωγών. Η μέση τιμή 
εισαγωγής του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου ανά κιλό διαμορφώθηκε ως εξής: 2004=2,10 
δολ., 2005=3,11 δολ. και 2006=5,83 δολ. 
Αντίθετα, οι μέσες τιμές των άλλων δύο χωρών παρουσίασαν την εξής εικόνα: 
Ισπανία: 2004=3,50 δολ., 2005=3,95 δολ. και 2006=4,94 δολ. 
Ιταλία: 2004=3,66 δολ., 2005=4,16 δολ. και 2006=5,46 δολ. 
Οι διαφορές στις μέσες τιμές εισαγωγής δείχνει και τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της 
αγοράς. Συγχρόνως, όμως, φαίνεται και ο βαθμός αποδοχής των προϊόντων κάθε χώρας. Η 
Ελλάδα, πρωτοεμφανιζόμενη σχετικά πρόσφατα στην αγορά της Κίνας, εισήλθε στην αγορά 
ελαιολάδου με χαμηλότερες τιμές απ’ότι οι άλλες δύο χώρες. Ωστόσο, το ελληνικό ελαιόλαδο 
έγινε αμέσως αποδεκτό, ως πιο γνήσιο, υγιεινό και φυσικό, για το οποίο οι καταναλωτές 
δείχνουν διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή. Σε αυτό συνέβαλε η φήμη που έχει η 
χώρα μας στην Κίνα, ότι δηλ. προσφέρει αγνά και φυσικά παραδοσιακά προϊόντα, όπως είναι 
και το ελαιόλαδο. Σημαντικό ρόλο στη φήμη και στην προώθηση του ελαιολάδου στην Κίνα 
έπαιξαν, στην περίοδο αναφοράς, οι επίσημες ελληνικές αποστολές, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα, συνοδεία σημαντικών Ελλήνων επιχειρηματιών-εξαγωγέων. 
Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα, είχαν στο διάστημα 
2003-20065, ως εξής: 

                                                 
5 Για το 2006 10-μηνο 
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Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα
σε ποσότητα
(ΕΣΥΕ)
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Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ξεκάθαρα, ότι οι εξαγωγές ελληνικού παρθένου ελαιολάδου 
εμφάνισαν στο διάστημα 2003-06 συνεχή αύξηση. Το 2005 φαίνεται να έγιναν και κάποιες 
μεγάλες εξαγωγές μη-παρθένου ελαιολάδου, ανεβάζοντας τις συνολικές εξαγωγές στα ύψη. 

Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα
σε αξία
(ΕΣΥΕ)
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 Το παραπάνω διάγραμμα επιβεβαιώνει το συμπέρασμα που εξήχθη από την ανάλυση της 

κινεζικής στατιστικής, ότι δηλ. το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο γίνεται αποδεκτό από την 
αγορά σε υψηλότερες τιμές (μέσες τιμές ανά κιλό: 2004=3,57 ευρώ, 2005=4,27 ευρώ, 
2006=5,12 ευρώ). Η Κίνα αποτελεί, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, τη μεγαλύτερη χώρα-εισαγωγέα 
του ελληνικού ελαιολάδου στην Ασία και το 2006 (δεκάμηνο και σε αξίες) ανήλθε στις χώρες 
προορισμού ελληνικού ελαιολάδου στην 15η θέση, από την 34η που κατείχε το 2003. Η δε 
μέση τιμή FOB ανά κιλό προς την Κίνα (παρθένο και μη) κυμάνθηκε σε 3,06 ευρώ, που ήταν 
όμως ελαφρώς χαμηλότερη από την αντίστοιχη μέση τιμή των συνολικών μας εξαγωγών 
ελαιολάδου (3,27 ευρώ) και πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη για την Ιαπωνία (4,61 
ευρώ). Ο παρακάτω πίνακας αποσκοπεί στο να δείξει τη σημασία του ελαιολάδου, ως προϊόν, 
στις συνολικές εξαγωγές μας προς την Κίνα.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 
  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

%  
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΠΑΡΘΕΝΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΕΤΟΣ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ. % ΜΕΤ  
ευρώ 

% ΜΕΤ 
ευρώ 

%  
Σε αξία 

% ΜΕΤ 
ευρώ 

2004 60,072 12.46 376,74 0,69 347,76 

2005 80,730 34.39 307,37 2,09*** 110,65 

2006 127,375* 57.79* -4,76** 1,11 86,23** 
 *Δική μας εκτίμηση βάσει στοιχείων 11μήνου 
**Δική μας εκτίμηση βάσει στοιχείων 10μήνου 
***Ένα μέρος αυτού του ποσοστού οφείλεται σε κάποιες μεγάλες εξαγωγές 
      μη-παρθένου ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκαν αυτό το έτος. 
πηγή: ΕΣΥΕ 
Το ελαιόλαδο, με την αλματώδη αυξητική τάση εξαγωγής του προς την Κίνα, αποκτάει όλο 
και μεγαλύτερο ειδικό βάρος στις συνολικές εξαγωγές μας προς την Κίνα και καθίσταται 
δίαυλος επικοινωνίας για την προώθηση ελληνικών παραδοσιακών τροφίμων και ποτών στην 
κινεζική αγορά αλλά και για την ανάδειξη της ελληνικής κουζίνας στα ανερχόμενα 
εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας της Κίνας. Θα μπορούσαμε, ενδεχομένως, να 
χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο ως “επικοινωνιακό προϊόν” (προϊόν συνδεδεμένο με την 
εικόνα της χώρας μας) για την προσέλκυση Κινέζων επισκεπτών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο προώθησης του θεματικού τουρισμού.  
 
3. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΔΑΣΜΟΙ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Τα εισαγόμενα προϊόντα κατά την είσοδό τους στην Κίνα επιθεωρούνται, ώστε να μπορέσουν 
να λάβουν το Υγειονομικό Πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή AQSIQ (General 
Administration  of  Quality  Supervision,  Inspection  and Quarantine).Τα έγγραφα που 
προσκομίζονται είναι τα εξής: -Πιστοποιητικό προέλευσης, -Τιμολόγιο, Έγγραφο 
Φορτωτικής, έγκυρη Άδεια Εισαγωγών, και λοιπά έγγραφα. Εφιστούμε την προσοχή, ότι ο 
Κινέζος εισαγωγέας-εταίρος θα πρέπει να έχει το ειδικό Πιστοποιητικό διενέργειας 
εισαγωγών, ή να συνεργάζεται με εταιρεία που διαθέτει αυτό το πιστοποιητικό, με την οποία 
θα πρέπει να έχει συνάψει και σχετική συμφωνία συνεργασίας. - Έλεγχος συμμόρφωσης της 
ετικέτας με τις προδιαγραφές. Η συνήθης διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι 26 εργάσιμες 
ημέρες. Οι δασμοί που επιβάλλονται στο ελαιόλαδο, σύμφωνα με το Δασμολόγιο Εισαγωγών 
και Εξαγωγών της Λ.Δ. Κίνας, είναι: - Εισαγωγικός Δασμός (M FN-Ρήτρα Μάλλον 
Ευνοουμένου Κράτους) →10% , - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας→13%  παρθένο ελαιόλαδο 
και 17%  για άλλες κατηγορίες ελαιολάδου. Ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας 
απελευθέρωσης του προϊόντος από το τελωνείο της Κίνας, δηλ. αξία 
FOB+μεταφορά+ασφάλεια+δασμός εισαγωγής. Ο Κινέζος καταναλωτής δίνει, κατά κανόνα, 
περισσότερη έμφαση στην ποιότητα του προϊόντος παρά στην εμφάνιση. Παρόλα αυτά, 
επειδή θεωρεί τα δυτικά προϊόντα ποιοτικότερα από τα εγχώρια, έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις 
για τη συσκευασία τους. Οι συσκευασίες ελαιολάδου που κυκλοφορούν είναι συνήθως 
500ml, 750ml και 1lt, σε γυάλινο μπουκάλι, διαφανές ή σκουρόχρωμο. Κατά την περίοδο της 
Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, οι περισσότερες εταιρείες ελαιολάδου (και τροφίμων γενικότερα) 
κάνουν ειδικές προσφορές, με ειδική εορταστική συσκευασία, που περιλαμβάνει δώρο για 
τον καταναλωτή, επιπλέον προϊόν, κλπ. Στην ετικέτα είναι απαραίτητο να αναγράφονται 
λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι χρήσεις για τις οποίες προορίζεται. 
Απαραίτητα στοιχεία είναι τα παρακάτω: - Όνομα ή εμπορικό σήμα ελαιολάδου, - Συστατικά, 
- Καθαρό Βάρος, - Ημερομηνία παραγωγής (έτος/ μήνας/ ημέρα), - Όνομα και διεύθυνση 
διανομέα/εισαγωγέα, - Χώρα προέλευσης, - Ημερομηνία λήξης (έτος/ μήνας/ ημέρα). Στην 
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πράξη, η πλειοψηφία των μπουκαλιών ελαιολάδου που εισάγονται διατηρούν την αυθεντική 
ετικέτα και απλώς φέρουν επιπλέον, στο πίσω μέρος, ένα αυτοκόλλητο με τα αντίστοιχα 
στοιχεία στην κινεζική γλώσσα. 
 
4. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ 
 
Η διανομή των τροφίμων γίνεται, συνήθως, από τους αντιπροσώπους (agents), οι οποίοι 
διενεργούν τις εισαγωγές των προϊόντων στη χώρα. Οι εταιρείες διανομής τροφίμων και 
ποτών αποτελούνται από κρατικά ελεγχόμενες εταιρείες (όπως η China National Cereals, Oils 
and Foodstuffs Import Export Corporation (CEROILS/COFCO, στο Πεκίνο), και 
ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες με ισχυρές εμπορικές διασυνδέσεις. Οι Κινέζοι 
διανομείς/εισαγωγείς αναλαμβάνουν, συνήθως, όλες τις υπηρεσίες πώλησης και προώθησης 
του προϊόντος στην εγχώρια αγορά, περιλαμβανομένων των προωθητικών  ενεργειών (όπως η 
διαφήμιση), της ενημέρωσης των εμπόρων για το προϊόν και τις ιδιότητές του, καθώς και της 
διανομής και παράδοσης του εμπορεύματος. Οι κινεζικές αλυσίδες υπερκαταστημάτων και 
σούπερ μάρκετ διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων είτε σε εθνικό επίπεδο, όπως 
Lianhua, W u M art Stores και Hualian, είτε σε περιφερειακό, όπως Huapu Hypermarket, είτε 
σε τοπικό, όπως Jingkelong Co. Ltd, κ.ά. Αυτές οι αλυσίδες διενεργούν μεγάλο μέρος του 
κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου τροφίμων, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούν δυτικά 
τρόφιμα στα ράφια τους. Πολλές από αυτές έχουν ξεκινήσει και με την τοποθέτηση 
ελαιολάδου. Ο χώρος των σούπερ μάρκετ κυριαρχείται από τις πολυεθνικές εταιρείες σούπερ 
μάρκετ και υπεραγορών, όπως οι γαλλικών συμφερόντων αλυσίδες Carrefour και Auchan, 
αμερικανικών συμφερόντων W al-M art, γερμανικών συμφερόντων M etro και M akro (M etro 
Group), τα τελευταία χρόνια, όμως, εγχώριες αλυσίδες, όπως οι Lianhua και Hualian 
αυξάνουν όλο και περισσότερο το μερίδιο αγοράς τους. Μικρότερα σε μέγεθος σούπερ 
μάρκετ και καταστήματα που εισάγουν δυτικά τρόφιμα (όπως April Gourmet, Jenny Lou’s, 
κ.α.), είναι τοποθετημένα σε στρατηγικές θέσεις στις περιοχές όπου ζουν και εργάζονται 
αλλοδαποί και Κινέζοι υψηλής εισοδηματικής τάξης. Η κυρίαρχη εταιρεία στο λιανικό 
εμπόριο είναι το Carrefour με μερίδιο αγοράς 5% . Το Carrefour  έχει 90 καταστήματα σε όλη 
την Κίνα, τα οποία αποτελούν για τις κινεζικές οικογένειες προσφιλές μέρος για 
οικογενειακές αγορές, ιδίως το Σαββατοκύριακο, εν είδει εκδρομής6. Σημειώνεται, ότι το 
ελληνικό ελαιόλαδο απουσιάζει από τα ράφια του Carrefour, όπως επίσης και από τα ράφια 
άλλων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. 
Οι Κινέζοι προτιμούν να αγοράζουν για την καθημερινή τους κατανάλωση φρέσκα φρούτα, 
λαχανικά, κρέας και ψάρι από τις λαϊκές αγορές, ενώ τα Σαββατοκύριακα κάνουν τις αγορές 
τους για τα υπόλοιπα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, συνήθως, 
προμηθεύονται τα εμπορεύματα μέσω εισαγωγέων/διανομέων (αντιπροσώπων) και όχι 
απευθείας από τον εξαγωγέα, ενώ, ορισμένες φορές, απαιτείται από αυτές η καταβολή 
δικαιωμάτων εισόδου του προϊόντος στα ράφια τους (entry fees/shelf fees), και ένα ποσοστό 
προμήθειας, επί των συνολικών πωλήσεων (συνήθως 20% ). Η τιμή λιανικής πώλησης του 
προϊόντος στα ράφια των σούπερ μάρκετ διαμορφώνεται περίπου ως η διπλάσια της τιμής 
FOB. Ο εισαγωγέας/διανομέας υπολογίζει, περίπου, 30%  προμήθεια επί της τιμής λιανικής 
πώλησης. Τα βασικά κριτήρια επιλογής ενός προϊόντος που χρησιμοποιούν, συνήθως, οι 
Κινέζοι καταναλωτές είναι η τιμή, το όνομα και η φήμη (όχι τόσο της συγκεκριμένης μάρκας, 
όσο της χώρας προέλευσης), τις συστάσεις του τύπου (στις ειδικές στήλες για τη 
γευσιγνωσία, αλλά και την υγιεινή διατροφή) και τη συσκευασία. Σχετικά με την επιλογή των 
αντιπροσώπων/εισαγωγέων ο Έλληνας εξαγωγέας θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικός, 
όχι μόνο κατά την πρώτη συμφωνία συνεργασίας αλλά και μετέπειτα. Κατά κανόνα, 
συνιστάται, να αποφεύγονται οι επαφές που βασίζονται μόνο στο διαδίκτυο, χωρίς άλλα 
εχέγγυα, και πριν ξεκινήσει η συνεργασία θα πρέπει να ελέγχεται η αξιοπιστία του Κινέζου 
εταίρου. 
Πολλές φορές, οι αντιπρόσωποι ζητούν την αποκλειστικότητα διάθεσης του προϊόντος για 
όλη την επικράτεια της χώρας. Δεδομένου όμως του τεράστιου μεγέθους της Κίνας, μια 
τέτοια πρόταση θα πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά από τον εξαγωγέα και να επιδιώκεται 

                                                 
6 Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ στην Κίνα λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα, από τις 8.00-8.30 
π.μ. έως 9.00-10.00 μ.μ. 
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περισσότερο συνεργασία με έναν αντιπρόσωπο για κάθε γεωγραφική ζώνη, ή και αλυσίδα 
καταστημάτων τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Προσοχή χρειάζεται και στις πρακτικές που 
ακολουθούν ορισμένοι εισαγωγείς. Συχνά, οι εισαγωγείς αναζητούν νέες εταιρίες για να 
προμηθευτούν ελαιόλαδο και προσπαθούν να ρίξουν τις τιμές, αλλάζοντας ή εκβιάζοντας τον 
προμηθευτή τους, ενώ, ορισμένες φορές, πιέζουν να κάνουν εισαγωγές με δικό τους εμπορικό 
σήμα. Ορισμένοι εισαγωγείς ζητούν, μάλιστα, να γίνει νοθεία στα προϊόντα χωρίς να 
αναγράφουν το σωστό μείγμα ή ποιότητα του ελαιολάδου, εξαπατώντας έτσι τον καταναλωτή 
για να επιτύχουν τις τιμές που επιδιώκουν. Το πιθανότερο είναι, ότι θα κατηγορηθεί για 
νοθεία ο εξαγωγέας διότι σε περίπτωση καταγγελίας ο εισαγωγέας θα επικαλεστεί άγνοια του 
περιεχομένου και όλη η ευθύνη θα βαρύνει τον εξαγωγέα. Προκειμένου για συνεργασία με 
νέους μεσίτες/διανομείς, συνιστάται να επιμείνει ο εξαγωγέας σε προ-πληρωμή (σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, και ανάλογα με το είδος της πώλησης),  ή  ενέγγυα πίστωση 
(Letter of Credit), και συγκεκριμένα, επιβεβαιωμένη αμετάκλητη ενέγγυα πίστωση 
(Confirmed Irrevocable Letter of Credit), ώστε να προφυλαχθεί από το ενδεχόμενο 
αφερεγγυότητας του εισαγωγέα. 
 
5. ΠΡΟΒΟΛΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

 
Ορισμένες εταιρίες που έχουν την οικονομική δυνατότητα προβάλουν διαφημιστικά σποτ 
στην τηλεόραση (China Central TV-CCTV). Ασφαλώς, αυτός είναι ένας ενδεδειγμένος 
τρόπος προβολής του ελαιολάδου στο ευρύ κοινό. Προϋποθέτει όμως, ότι το ελαιόλαδο της 
συγκεκριμένης ετικέτας που διαφημίζεται βρίσκεται ήδη στα ράφια πολλών καταστημάτων, 
στα οποία οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση. Απ’όσο γνωρίζουμε, μέχρι τώρα 
μόνο μία ελληνική εταιρία έχει προβεί σε τηλεοπτική διαφήμιση. Η συμμετοχή σε Διεθνείς 
Εκθέσεις Τροφίμων και Ποτών, και σε Ειδικές Εκθέσεις για το ελαιόλαδο είναι ένας καλός 
τρόπος προβολής και προώθησης του ελαιολάδου, ιδίως για εταιρίες που προσπαθούν να 
δημιουργήσουν ή να διευρύνουν το δίκτυο αντιπροσώπων. Πολλές φορές, η παρουσία της 
εταιρίας στις εκθέσεις θεωρείται απαραίτητη ακόμη και εάν έχει δημιουργήσει ικανοποιητικό 
δίκτυο συνεργατών. Η συμμετοχή της εταιρίας στις εκθέσεις συμβάλει στην καλλιέργεια 
σχέσεων με τους συνεργάτες και προσδίδει κύρος στην εταιρία. Στην Κίνα λαμβάνει χώρα 
μεγάλος αριθμός Διεθνών Εκθέσεων, σχετικά με τα τρόφιμα και τα ποτά. Από αυτές οι 
σημαντικότερες για το τρέχον έτος, είναι οι εξής: 
1) Oil China 2007, 16-18/4/07, Πεκίνο (ελαιόλαδο και εδώδιμο λάδι) 
2) Sial China 2007, 10-12/5/07, Σαγκάη (τρόφιμα-ποτά) 
3) 13th China International Expo of Hotel, Food and Beverage Commodities and Service 
Facilities, 24-26/5/07, Πεκίνο (Ξενοδοχεία, τρόφιμα-ποτά, ελαιόλαδο) 
4) FHC Beijing (Exhibition for the Food, Drinks, Hospitality, Foodservice, Bakery and Retail 
Industries), 13-15/6/07, Πεκίνο (τρόφιμα-ποτά) 
5) China International W estern Food Industry Exposition, 24-26/5/07, Πεκίνο (δυτικά 
τρόφιμα-ποτά) 
6) China International Occidental Food Culture Exhibition, 28-30/6/07, Καντόνα (δυτικά 
τρόφιμα-αλκοολούχα ποτά) 
7) Interfood China, 7-9/6/07, Καντόνα (τρόφιμα-ποτά) 
 
Από τις παραπάνω εκθέσεις, η Oil China αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση 
για το ελαιόλαδο και το εδώδιμο λάδι στην Κίνα και είναι μία από τις σημαντικότερες 
εκθέσεις όλης της Ασίας, προσφέροντας τη δυνατότητα ανάδειξης και προώθησης του 
ελαιολάδου, ως βασική διατροφική αξία, μέσα από μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, στο 
πλαίσιο της Έκθεσης. Σύμφωνα με το Εκθεσιακό Πρόγραμμα του Ο.Π.Ε. για το 2007, 
προβλέπεται να υπάρξει ελληνική εθνική συμμετοχή στην Oil China, τον Απρίλιο στο 
Πεκίνο, στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL China, το Μάιο στη Σαγκάη καθώς 
και στην FHC, τον Ιούνιο στο Πεκίνο. Εξίσου ενδεδειγμένος τρόπος προώθησης του 
ελαιολάδου είναι, η συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνονται από 
διάφορους φορείς της χώρας μας. Συγκεκριμένα, ο Ο.Π.Ε. έχει αναγγείλει τη διοργάνωση 
εντός του έτους δύο επιχειρηματικών αποστολών: α) το Μάρτιο, στο Πεκίνο και το 
Τσιγκντάο, β) το Σεπτέμβριο, στη Σαγκάη και την Καντόνα. Πέραν των ανωτέρω, στην 
πολιτική της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να ενταχθούν και δράσεις που αποσκοπούν στην 
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καλλιέργεια σχέσεων με τους συνεργάτες, τους πελάτες και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο 
περιβάλλον της. Ιδιαίτερα στην Κίνα, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι σημαντικές για την 
ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ο εξαγωγέας ελαιολάδου θα πρέπει να 
φροντίζει και τη στήριξη του αντιπροσώπου του στην αγορά, με την παροχή διαφημιστικού-
προωθητικού υλικού, δώρων για τους πελάτες, υλικού για in-store-promotion κ.ά. Το 
Γραφείο μας, στο πλαίσιο της δράσης του για ενημέρωση, προβολή και προώθηση των 
ελληνικών τροφίμων στην κινεζική αγορά και ιδιαίτερα του ελληνικού ελαιολάδου, πρόκειται 
να διοργανώσει στο διάστημα 30/3-6/4/07, με την υποστήριξη και συνεργασία του ΥΠΕΞ, 
πακέτο συνδυασμένων εκδηλώσεων προοβολής του ελληνικού ελαιολάδου στο Πεκίνο, σε 
συνεργασία με ξενοδοχείο διεθνούς αλυσίδας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, εβδομάδα ελληνικής κουζίνας, παρουσιάσεις για το ελληνικό ελαιόλαδο σε 
δημοσιογράφους και υποψήφιους Κινέζους μαγείρους και καλλιέργεια σχέσεων με 
υφιστάμενους και δυνητικούς εισαγωγείς ελληνικού ελαιολάδου. 
Στην πορεία, από πλευράς μας, θα εξεταστούν, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ και άλλους 
φορείς, και άλλες δυνατότητες σχετικών δράσεων που θα στοχεύουν στη στήριξη των 
εισαγωγών ελληνικών τροφίμων και ελληνικού ελαιολάδου καθώς και στην ενημέρωση του 
καταναλωτικού κοινού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: in- store promotion, αρθρογραφία, 
καταχωρήσεις σε ειδικά έντυπα, προώθηση ενημερωτικού υλικού σε 
εισαγωγείς/διανομείς/σούπερ μάρκετ, σύνδεση του ελαιολάδου με ευρύτερες καμπάνιες 
(τουρισμός, Έτος Ελλάδας στην Κίνα, κ.ά.), προβολή σε τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής, 
εκπαίδευση Κινέζων μαγείρων κ.ά  
Στο πλαίσιο της καλλιέργεια σχέσεων με εισαγωγείς αλλά και της γενικότερης προβολής του 
ελληνικού ελαιολάδου στην Κίνα, το Γραφείο μας δημιουργεί εντός του χώρου του ένα 
εκθετήριο αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων επώνυμου 
ελαιολάδου, οι οποίες ήδη εξάγουν στην Κίνα ή έχουν εκδηλώσει προφανές ενδιαφέρον να 
προβούν σε εξαγωγές. Πέραν των ανωτέρω, το Γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει στον 
κάθε ενδιαφερόμενου Έλληνα εξαγωγέα, στοιχεία αγοράς, πληροφορίες για το εισαγωγικό-
δασμολογικό καθεστώς, δ/νσεις εισαγωγέων, διανομέων, σούπερ- μάρκετ, πληροφορίες για 
Διεθνείς Εκθέσεις, πληροφορίες για Επιχειρηματικές Αποστολές, υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας (business support), κ.ά. κατά περίπτωση. 
 
6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Οι προοπτικές του ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά της Κίνας προσδιορίζονται από το 
οικονομικό περιβάλλον, τις τάσεις της αγοράς, τις διαθέσεις των καταναλωτών και τις 
δυνατότητες που παρέχονται σε ελληνικές επιχειρήσεις να προωθήσουν το προϊόν τους στην 
κινεζική αγορά. 
Συνοψίζοντας τα ευρήματα της μελέτης, καταλήγουμε στα εξής: 
• Το οικονομικό περιβάλλον της Κίνας διαμορφώνεται ευνοϊκά για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας ξένων επιχειρήσεων. Η κατανάλωση τροφίμων δείχνει τάσεις 
συνεχούς αύξησης, ενώ τα δυτικά προϊόντα κερδίζουν τις προτιμήσεις των Κινέζων 
καταναλωτών. Μεγάλες ευκαιρίες παρουσιάζονται στα φυσικά και υγιεινά προϊόντα. Η 
Κίνα εξελίσσεται στην μεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης ελαιολάδου στον κόσμο, 
προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες εισαγωγής αυτού του προϊόντος. 

• Το πλαίσιο εμπορικής συνεργασίας για τον Έλληνα εξαγωγέα ελαιολάδου (σχέσεις Ε.Ε.-
Κίνας, διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κίνας) είναι πολύ θετικό. Η γνώση και ο σεβασμός της 
ιστορίας και του πολιτισμού μας από τους Κινέζους αποτελεί ένα επιπλέον κεφάλαιο που 
μπορεί να αξιοποιηθεί και από τους Έλληνες εξαγωγείς ελαιολάδου. 

• Η αγορά της Κίνας προσφέρει στους Έλληνες εξαγωγείς μεγάλες προοπτικές πωλήσεων 
ελαιολάδου για μαγειρική χρήση, αλλά και ευκαιρίες προώθησης του εξαιρετικά 
παρθένου ελαιολάδου ως φυσικό καλλυντικό και ως φαρμακευτικό μέσο. 

• Από τους διάφορους τύπους ελαιολάδου που προσφέρονται στην κινεζική αγορά, η χώρα 
μας δείχνει να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στο παρθένο ελαιόλαδο και δή στο 
εξαιρετικά παρθένο. Πολύ καλές προοπτικές διανοίγονται και στο εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο εξαγωγής εν ψυχρώ. Το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο γίνεται αποδεκτό από 
τους Κινέζους καταναλωτές, ως πιο γνήσιο, υγιεινό και φυσικό, για το οποίο είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή από τους ανταγωνιστές. 
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• Επειδή το ελαιόλαδο συνδέεται με τη φήμη της χώρας προέλευσης, το ελληνικό 
ελαιόλαδο, για να εδραιωθεί στην αγορά και να έχει μακροπρόθεσμη προοπτική, θα 
πρέπει να προσφέρεται επώνυμα, με την επωνυμία του παραγωγού ή του εξαγωγέα, και 
όχι χύμα ή με εμπορικές επωνυμίες εισαγωγέων ή με private labels που ενδεχομένως 
δημιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές ως προς την προέλευση ή την ποιότητα του 
ελαιολάδου.   

• Η εισδοχή του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ 
(δυτικές και κινεζικές, ιδιαίτερα στο Carrefour), όπου συγκεντρώνεται και η μάζα των 
καταναλωτών, θα προσφέρει μία νέα μεγάλη ώθηση στο ελληνικό ελαιόλαδο στην αγορά 
της Κίνας. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η ανεύρεση κατάλληλων 
δικτύων αντιπροσώπων για διανομή του ελληνικού ελαιολάδου σε πολλά τοπικά σούπερ 
μάρκετ και καταστήματα σε διάφορα αστικά κέντρα της Κίνας.  

• Ο Έλληνας εξαγωγέας, στην προσπάθειά του να εξάγει το ελαιόλαδο στην Κίνα πρέπει 
να ξέρει, ότι έχει την υποστήριξη του Κράτους, τόσο κεντρικά από την Ελλάδα όσο και 
από τις Ελληνικές Αρχές Εξωτερικού στην Κίνα, του Ο.Π.Ε., των Επιμελητηρίων και 
σχετικών Συνδέσμων. Από τις δράσεις και ενέργειες όλων των φορέων δημιουργείται ένα 
ευνοϊκό πλαίσιο που στηρίζει τον Έλληνα εξαγωγέα στην προσπάθειά του. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
 
1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Η κυπριακή αγορά είναι μία σχετικά  μικρή  σε μέγεθος αγορά, καθώς ο αριθμός των 
κατοίκων της, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2002), ανέρχεται  στις 715,1 χιλιάδες 
και υπολογίζεται ότι το 2005 ανήλθε στις 745,4 χιλιάδες κατοίκους. Σημειώνεται ότι, το 9,4%  
του πληθυσμού είναι αλλοδαποί, ενώ το 18,3%  είναι Βρετανοί οι οποίοι διαμένουν μονίμως 
στην Κύπρο.  Ωστόσο, επειδή η Κύπρος διαθέτει ένα από τα πιο υψηλά εισοδήματα μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ, το οποίο  σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, αντιστοιχεί στο 
83%  περίπου του μέσου κοινοτικού όρου, αποτελεί ταυτόχρονα και μία αγορά υψηλής 
κατανάλωσης. Σημειώνεται  ακόμη ότι, πρόκειται για μια αγορά ιδιαίτερα αναπτυγμένη 
τουριστικά, καθώς ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε την Κύπρο το 2005 ανήλθε 
στους 2.470.063.  Η  τουριστική βιομηχανία στο σύνολό της συνεισφέρει πέραν του 20%  του 
ΑΕΠ, ο δε τομέας των εστιατορίων και ξενοδοχείων το 7, 38%  του ΑΕΠ. 
 
2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ-ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
 
Το ελαιόλαδο,  δεν  ανήκε στις διατροφικές συνήθειες του λαού της Κύπρου. Η επιρροή της 
βρετανικής  κουλτούρας  αλλά και η  σχετικά μικρή  παραγωγή ελαιολάδου (μέχρι το 1992), 
είχε σαν αποτέλεσμα τη χρήση κύρια της μαργαρίνης στο μαγείρεμα και  φυτικών ελαίων  
στις σαλάτες. Ανασταλτικό ρόλο στη χρήση του ελαιολάδου αποτέλεσε και η επιβολή 
υψηλού  εισαγωγικού δασμού 202,6% , ο οποίος καταργήθηκε με  την είσοδο της Κύπρου 
στην ΕΕ,  τον Μάιο του 2004. Ωστόσο, η κατανάλωση ελαιολάδου, όπως άλλωστε και σε 
όλες τις χώρες της Ευρωπαικής  Ένωσης αλλά και παγκοσμίως παρουσιάζει σταθερή άνοδο.  
Συγκεκριμένα στην κυπριακή αγορά, όταν αναφερόμαστε στην κατανάλωση πρέπει να 
λαμβάνουμε υπόψη το μεγάλο τουριστικό ρεύμα (το 2005 ο αριθμός των τουριστών που 
επισκέφθηκε την Κύπρο ανήλθε στους 2.470.000)  καθώς και τη δημιουργία μεγάλων 
οικιστικών συγκροτημάτων στην επαρχία, τα οποία στην πλειοψηφία τους κατοικούνται   από 
αλλοδαπούς. Σήμερα στην  κυπριακή αγορά, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τύπων ελαιολάδου. Το 
ελαιόλαδο το οποίο παράγεται στην Κύπρο, από το 1992 και μετά, επαρκεί να καλύψει τις 
ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, η   ποιότητα όμως του παραγομένου ελαιόλαδου  είναι 
χαμηλότερη  και γευστικά απέχει πολύ από εκείνη του ελληνικού .Σημειώνουμε ότι, παρά την 
ανοδική τάση της κατανάλωσης ελαιολάδου, η μέση ετήσια ανά άτομο κατανάλωση  
ελαιολάδου στην Κύπρο, σε σύγκριση με την κατανάλωση που παρατηρείται στις χώρες της 
Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα, παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και 
υπολογίζεται γύρω στο μισό κιλό/ ανά άτομο. 
 
Όσον αφορά την κατανάλωση  ελιών,  η ανά κεφαλή  κατανάλωση είναι μεγαλύτερη, καθώς 
υπάρχει στις διατροφικές συνήθειες των κυπρίων καταναλωτών, πολύ περισσότερο από το 
ελαιόλαδο. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών στρέφονται περισσότερο στις πράσινες ελιές 
και λιγότερο στις μαύρες ελιές (θρούμπες). Σε πρόσφατη παγκύπρια έρευνα, που 
διενεργήθηκε από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του ΟΠΕ,  σχετικά με την καταγραφή 
των καταναλωτικών συνηθειών και προτιμήσεις των κυπρίων , το ελαιόλαδο και οι ελιές 
ελληνικής προέλευσης, σε μία κλίμακα αξιολόγησης, όπου το 5 βαθμολογείται  πολύ θετικά, 
οι εκτιμήσεις των Κυπρίων είναι θετικές με διακύμανση από 3,6 μέχρι 4,1. Συγκεκριμένα, 
έναντι του κυπριακής προέλευσης ελαιολάδου,  22%  κρίνει πολύ θετικά το ελληνικό 
ελαιόλαδο –ελιές, 33%  θετικά, 17%  έχει ουδέτερη άποψη και 12%  αρνητική. Από την 
ανάλυση  των στοιχείων ανά επαρχία, συγκριτικά θετικότερη γνώμη φαίνεται να έχουν 
διαμορφώσει οι κάτοικοι της επαρχίας Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου (58% , 57%  και 
59%  αντίστοιχα) ενώ οι κάτοικοι της επαρχίας Λεμεσού και Αμμοχώστου (11%   και 10%  
αντίστοιχα) έχουν διαμορφώσει  λιγότερο θετική άποψη. 
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3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΕΛΙΩΝ 
 
Ο πρωτογενής τομέας στη διάρθρωση της κυπριακής οικονομίας καλύπτει μόνο το 4,4%  και 
ειδικότερα ο τομέα της γεωργίας μόλις το 3,9% . Η παραγωγή ελαιολάδου δεν προβλέπεται να 
ανέλθει τα επόμενα χρόνια, επειδή αφενός  υπάρχει σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού 
και αφετέρου της γενικότερης  στροφής  της οικονομίας  στην παροχή υπηρεσιών 
(τουρισμός-χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κ.λ.π). έχει σαν αποτέλεσμα την συρρίκνωση της 
αγροτικής παραγωγής.  Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης χρήσης ελαιολάδου,   η  παραγωγή 
ελαιολάδου και ελιών  επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες κατανάλωσης της εσωτερικής αγοράς 
και κατανέμεται χρονικά ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ-ΕΛΙΩΝ (σε Μ.Τ) 
ΧΡΟΝΟΣ/ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

   2000 2001 2002 2003 2004 

ΕΛΙΕΣ 21.000 17.500 27.500 17.765 15.930 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 3.600 3.000 5.100 3.000 3.800 

 Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου 
 
4. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 
Δεδομένου ότι, οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου 
αναπτύσσονται  και καλλιεργούνται δυναμικά στα πλαίσια ενός ευρύτερου ενιαίου 
οικονομικού χώρου, ως τρόπους πρόσβασης στην κυπριακή αγορά διακρίνουμε βασικά δύο:  
1.είτε μέσω χονδρεμπόρων, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και μεγάλοι εισαγωγείς στον τομέα 
των τροφίμων και οι οποίοι διαθέτουν δικά τους δίκτυα διανομής για τα προϊόντα τους είτε 
 2. απευθείας από τον Έλληνα παραγωγό-μεταποιητή ο οποίος προμηθεύει ακόμη  
συνεταιρισμούς αλλά και βιομηχανίες τυποποίησης ελαιολάδου σε συσκευασία –χύμα (Bulk). 
Η συσκευασία που διακινείται από τις υπεραγορές αλλά και που προτιμάται από τους 
καταναλωτές είναι αυτή του ενός λίτρου. (συνημμένα σας αποστέλλουμε κατάλογο 
εισαγωγέων ελαιολάδου-ελιών).  
 
5. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 
Όπως παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες (4,5,6,7,8 και τα αντίστοιχα διαγράμματά 
τους) οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου-ελιών στην Κύπρο κατέχουν την 1η θέση,  την 
περίοδο 2000-2005, στις συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου και ελιών. Η Ελλάδα είναι ο  
κύριος εξαγωγέας στην κυπριακή αγορά ενώ οι κατεξοχήν ανταγωνιστές μας Ιταλία και  
Ισπανία λειτουργούν συμπληρωματικά  ως προμηθευτές  στην αγορά. Το ελληνικό ελαιόλαδο 
και οι ελιές που προέρχονται από την Ελλάδα όχι μόνο είναι αναγνωρίσιμα ως προϊόντα αλλά 
έχουν ταυτιστεί στη συνείδηση του καταναλωτή με την υψηλή ποιότητα. Σύμφωνα με τους 
Κύπριους εισαγωγείς και τις βιομηχανίες τυποποίησης ελαιολάδου, με τους οποίους ήλθαμε 
σε επαφή, οι εισαγωγές από την Ελλάδα αυξάνονται κάθε χρόνο λόγω της καλής ποιότητας 
του ελληνικού ελαιολάδου και όχι λόγω ανεπάρκειας της αγοράς. Aκόμη παρατηρούμε ότι, 
αναφορικά με τη δασμολογική κλάση 15091090 που αφορά αποκλειστικά παρθένο 
ελαιόλαδο, με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την ταυτόχρονη κατάργηση των 
εισαγωγικών δασμών, παρατηρείται αλματώδης αύξηση τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα 
το 2004 ενώ το 2005 παρατηρείται αύξηση της τάξης του 42,3%  σε αξία και 83%  σε 
ποσότητα σε σχέση με το 2004. Στη δασμολογική κλάση 20057010-ελιές χωρίς ξύδι σε 
συσκευασίες που δεν υπερβαίνουν τα 5 kgr, το ίδιο διάστημα,  παρατηρείται μικρή αύξηση 
της τάξης του 4,2%  σε αξία και μικρή πτώση στην ποσότητα της τάξης του 7,1%  . Ενώ για τη 
δασμολογική κλάση 20057090-ελιές χωρίς ξύδι σε συσκευασίες άνω των 5 kgr, σημειώνεται 
αύξηση της τάξης του 13%  σε αξία και 8,8%  σε ποσότητα το 2005 σε σχέση με το 2004. 
Τέλος, οι εισαγωγές ελιών που διατηρούνται σε ξύδι, της δασμολογικής κλάσης 20019065, 
είναι πολύ περιορισμένες καθώς το 2005, ανέρχονταν σε αξία στα 72.683 ευρώ, 
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σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το 2004 της τάξης του 31,1% . Ωστόσο, αποκλειστικός 
προμηθευτής και σε αυτή την κατηγορία είναι η Ελλάδα. 
 
6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 
Ό̈πως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα 4, η μέση τιμής εισαγωγής του 
παρθένου ελαιολάδου το 2005, διαμορφώθηκε στα 2,34 ευρώ/ανά κιλό,  ενώ του ελληνικού 
ελαιολάδου στα 2,31 ευρώ/ανά κιλό διαγράφοντας πτωτική πορεία σε σχέση με το 2004, 
όπου η μέση τιμής εισαγωγής ήταν 2,85 ευρώ το κιλό και του ελληνικού 2,97 ευρώ το κιλό. 
Διαπιστώνουμε δε, από τον παρακάτω πίνακα 2, ότι το ελαιόλαδο κυκλοφορεί στην κυπριακή 
αγορά κύρια σε συσκευασίες του ενός λίτρου και των 750 ml. Οι δε τιμές, σε καταστήματα 
αλυσίδων υπεραγορών (μη εκπτωτικών), ενδεικτικά κυμαίνονται ως εξής: 
 
Πίνακας 2- Ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (7.06.06) 
 Χώρα 

προέλευσης/ 
παραγωγής 

Παραγωγός Ονομασία 
Προϊόντος 

Συσκευασία/ Τιμή σε 
Κυπριακές 
Λίρες 

Παρατηρήσεις 

1. Ελλάδα Μινέρβα Μινέρβα Γυάλινη, 1LT 2,71 Παρθένο 
2. Ελλάδα GAIA Gaia,  

Kαλαμάτας,ΠΟΠ 
Γυάλινη, 1LT 4,60 Εξαιρετικό 

παρθένο 
3. Ελλάδα Ξενία Ξενία, 

Καλαμάτας 
Γυάλινη, 750 
ml 

2,57 Παρθένο 

4. Ελλάδα Ξενία Ξενία, 
Καλαμάτας 

Γυάλινη, 750 
ml 

3,16 Εξαιρετικό 
Παρθένο 

5. Ελλάδα Σητεία 
Κρήτης 

Κρήτη Γυάλινη, 1LT 4,58 Εξαιρετικό 
παρθένο 

6. Κύπρος Μαχαίρας Μαχαίρας Πλαστική, 
1LT 

2,85 Παρθένο 

7. Ιταλία M onini M onini Γυάλινη, 700 
ml 

3,25 Εξαιρετικό 
παρθένο 

 
Επισημαίνουμε ότι, στην κυπριακή αγορά κατέχουν σημαντική θέση τα  ελληνικής 
προέλευσης προϊόντα του Ομίλου ΑΒ-Βασιλόπουλος, τα οποία σε συνεργασία με τις 
υπεραγορές του Ομίλου Παπαέλληνα Άλφα-Μέγα, βρίσκονται στα ράφια των διαφόρων 
υποκαταστημάτων  του.  Συγκεκριμένα,    διακινείται παρθένο ελαιόλαδο σε συσκευασία των  
2 LT και 5 LT στην τιμή των 6,40 ΚΛ και 15,60 ΚΛ αντίστοιχα, με την επωνυμία ΑΒ. 
 
7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΕΣ ΕΛΙΩΝ 
 
Όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα 5, η μέση τιμή εισαγωγής των ελιών 
χωρίς ξύδι που η συσκευασία τους είναι μικρότερη των 5 κιλών (ΔΚ 2005710),  το 2005 
ανήλθε στα 3,1 ευρώ το κιλό, ενώ στην ίδια κατηγορία το ελληνικής προέλευσης  προϊόν στα 
3,3 ευρώ το κιλό σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2004, όπου ανήλθε στα 2,17 
ευρώ  και 3,09 αντίστοιχα. Όσον αφορά τη μέση τιμής εισαγωγής  των ελιών χωρίς ξύδι σε 
συσκευασίες που ξεπερνούν τα 5 κιλά (ΔΚ 20057090) που αποτελεί και τη σημαντικότερη 
από άποψη εισαγομένων ποσοτήτων-διαμορφώθηκε στα 2,1 ευρώ το κιλό ενώ οι ελιές 
ελληνικής προέλευσης στα 2,24 ευρώ το κιλό. Οι τιμές εισαγωγής κυμάνθηκαν στα ίδια 
περίπου επίπεδα με εκείνες του 2004. Οι ελιές παρασκευασμένες ή διατηρημένες με ξίδι (ΔΚ 
2001 90 65) δεν εισάγονται σε μεγάλες ποσότητες στην κυπριακή αγορά, λόγω της 
σημαντικής κυπριακής παραγωγής,  η δε μέση εισαγωγική τιμή ανέρχεται στα 3,8 ευρώ το 
κιλό. 
 
Από τον παρακάτω πίνακα 3, διαπιστώνουμε ότι οι ελιές κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά 
κύρια σε συσκευασίες  των 360, 500 και 1000gr. Οι δε τιμές,  σε καταστήματα αλυσίδων 
υπεραγορών (μη εκπτωτικών), ενδεικτικά κυμαίνονται ως εξής: 
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Πίνακας 3- Ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης ΕΛΙΩΝ (7.06.06) 
 Χώρα 

προέλευσης/ 
παραγωγής 

Παραγωγός Ονομασία 
Προϊόντος 

Συσκευασία/ Τιμή σε 
Κυπριακέ
ς Λίρες 

Παρατηρήσεις 

1. Ελλάδα ΞΕΝΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

ΞΕΝΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Γυάλινη, 360 gr 1,83 Γεμιστές, με 
πιπεριά και 
αμύγδαλο 

2. Ελλάδα ΞΕΝΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

ΞΕΝΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Γυάλινη, 360 gr 1,40 ΕΛΙΕΣ 
ΚΑΛΑΜΩΝ 

3. Ελλάδα  
ΞΕΝΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΞΕΝΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Γυάλινη, 360 gr 0,73 ΠΡΑΣΙΝΕΣ 

4. Ελλάδα  
ΞΕΝΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

ΞΕΝΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Γυάλινη, 360 gr 1,15 Μαύρες 

5. Ελλάδα ΟLYM P 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

ΟLYM P 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

Γυάλινη, 500 gr 1,50 Πράσινες 

6. Ελλάδα ΟLYM P 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

 Γυάλινη, 500 gr 2,05 Γεμιστές με 
αμύγδαλο 

7. Ελλάδα Ανανίας 
Καλαμάτας 
 

 Μεταλλικό 
δοχείο 500 gr 

2,04 Μαύρες 

8 Ελλάδα Ανανίας 
Καλαμάτας 

 Μεταλλικό 
δοχείο 1000 gr 

3,75 Μαύρες 

9 Ελλάδα ΓΑΙΑ Μεσογειακή γη Γυάλινη, 290 gr 1,38 Μαύρες 
1
0 

Ελλάδα ΓΑΙΑ Μεσογειακή γη  Γυάλινη, 290 gr 2,20 Γεμιστές με 
σκόρδο και 
πιπεριά 

 
Επίσης πωλούνται χύμα ελιές Καλαμάτας, Θάσου, Βόλου και πράσινες Χαλκιδικής στην τιμή 
των 5,25, 4,40, 4,30 και 4,45 κυπριακών λιρών αντίστοιχα το κιλό. 
 
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ –ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
Όσον αφορά την  Προστασία ονομασιών προέλευσης βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο στην 
κυπριακή αγορά, μια και μόλις πρόσφατα κατοχυρώθηκε η ονομασία προέλευσης 
παραδοσιακών  κυπριακών προϊόντων όπως (χαλούμι, κουμανταρία κ.α). Τέλος, όσο αφορά 
την αγορά  βιολογικών προϊόντων  βρίσκεται επίσης σε νηπιακή κατάσταση. Τα βιολογικά 
προϊόντα είναι άγνωστα σε μεγάλο βαθμό στην πλειοψηφία των κυπρίων καταναλωτών, 
υπάρχουν σε μικρές ποσότητες  και ποικιλίες, σε μικρό αριθμό υπεραγορών. Διαφαίνεται 
βέβαια, ότι η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων  τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί αλματωδώς. 
 
9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
-Στην θεματική έκθεση « INTERNATIONAL M EDETERENEAN FOOD & DRINKS” που 
έλαβε χώρα στη Λευκωσία στις 16-19 Μαρτίου τ.ε  και στην οποία συμμετείχαμε μέσω του 
ΟΠΕ, η παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου ήταν σημαντική αντιθέτως στις δύο 
επιτυχημένες, σε  αποτελέσματα, εμπορικές αποστολές που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο,  
δεν υπήρχε συμμετοχή ελληνικών εταιρειών παραγωγής-διακίνησης ελαιολάδου.  
Στην 31η ετήσια Γενική Έκθεση της Κύπρου (25.5-4.6 τ.ε) και συγκεκριμένα στο ελληνικό 
περίπτερο, το ελληνικό ελαιόλαδο εκπροσωπήθηκε από 3 εταιρείες (ΕΛΑΙΣ-ΓΑΙΑ-
ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΑΙΑ) και 2 συνεταιρισμούς (ΛΕΣΒΟΥ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ). 
- Η προσπάθεια μας θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στην κατεύθυνση  της προώθηση 
του προϊόντος, το οποίο είναι ήδη γνωστό στους Κύπριους καταναλωτές, αλλά στην αύξηση 
της κατανάλωσης συνολικά και στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνείδησης των 



 291 

καταναλωτών ως προς την υψηλής διατροφικής αξίας του ελληνικού  τυποποιημένου και 
πιστοποιημένου ελαιολάδου. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών 
έχει συμπεριλάβει την Κύπρο, στην υλοποίηση του Προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας 
«ΚΟΔΙΝΟΣ» που στοχεύει στην  προώθηση και συμπερίληψη του ελαιολάδου στις 
διατροφικές συνήθειες. Το Γραφείο μας πρόκειται να συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα 
ενεργά. 
 
-Η διοργάνωση εκδηλώσεων για τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής και ειδικότερα της 
χρήσης του ελαιολάδου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της θεματικής  
ετήσιας έκθεσης « INTERNATIONAL M EDITERANEAN FOOD & DRINKS” ή ακόμη σε 
μεγάλες τουριστικές μονάδες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας  εμμέσως 
την ποιοτική υπεροχή του, και σε άλλες αγορές ενδιαφέροντος μας όπως η Μ.Βρετανία και η 
Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε τουρίστα-επισκέπτη της ξενοδοχειακής μονάδας, θα 
μπορούσε να διατεθεί ως δώρο ένα μικρό μπουκάλι ελαιολάδου ή συνταγές μαγειρικής με 
ελαιόλαδο συνοδευόμενα από ενημερωτικό σχετικό υλικό με  την ιστορία της ελιάς, τις 
ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου, της υψηλής διατροφικές ιδιότητες της ελιάς κ.α  
 
Επιπλέον οι δράσεις μας, θα πρέπει να στοχεύουν στην δημιουργία επωνυμίας προϊόντος 
δεδομένου ότι και στην κυπριακή αγορά μεγάλες ποσότητες ελληνικού ελαιολάδου 
εισάγονται χύμα, συσκευάζονται από τους εισαγωγείς και στη συνέχεια πωλούνται ως 
κυπριακά προϊόντα.  
 
Η Κύπρος παρά το μικρό της μέγεθος αποτελεί μια σημαντική αγορά για το ελληνικό 
ελαιόλαδο. Η τάση της κατανάλωσης και κατά συνέπεια των εξαγωγών μας είναι ανοδική και 
αναμένουμε τα επόμενα χρόνια η χρήση του ελαιόλαδου να ενταχθεί όλο και περισσότερο 
στις διατροφικές συνήθειες του κυπριακού λαού. 
 
Στόχο μας θα πρέπει να αποτελέσει επίσης το μεγάλο τουριστικό ρεύμα, κυρίως Βρετανών 
και Ρώσων (1.391.849 Βρετανοί και 97.600 Ρώσοι επισκέφθηκαν την Κύπρο το 2005) καθώς  
και ο μεγάλος αριθμός μονίμων αλλοδαπών κατοίκων της Κύπρου.  
 
Σε πρώτο στάδιο, η προβολή με σκοπό τη γνωριμία τους με το ελληνικό ελαιόλαδο και σε 
δεύτερο η παρότρυνση ώστε να το εντάξουν μελλοντικά στις καταναλωτικές τους συνήθειες, 
είναι στόχοι που μπορούν  να πραγματοποιηθούν.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
ΠΡΟΪΟΝ ΔΚ : 15091090 - ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΧΩΡΑ 
(ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €)(ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 21.349 9.770 229.857 88.725 57.64717.973 102.91028.279 420.730147.211 412.825176.122 
ΕΛΛΑΔΑ 13.678 7.681 216.046 83.929 46.97313.908 96.356 26.002 280.23094.082 398.863172.203 
ΙΣΠΑΝΙΑ 165 81 0 0 6.254 2.771 5.819 2.103 48.612 18.773 3.201 1.040 
ΙΤΑΛΙΑ 7.251 1.946 12.288 4.309 2.902 856 734 174 90.034 33.864 6.559 1.458 
ΣΥΡΙΑ 0 0 0 0 202 55 0 0 0 0 0 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΠΡΟΪΟΝ ΔΚ : 15099000 - ΑΛΛΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 
ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΧΩΡΑ 
(ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €)(ΣΕ KG) (ΣΕ €)(ΣΕ KG) (ΣΕ €)(ΣΕ KG) (ΣΕ €)(ΣΕ KG) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.797 364 879 163 406 86 18.5916.670 68.81226.652 80.00732.771 
ΕΛΛΑΔΑ 411 89 876 162 298 46 17.9896.480 51.92813.483 62.20615.040 
ΙΣΠΑΝΙΑ 85 15 0 0 109 40 602 190 0 0 0 0 
ΙΤΑΛΙΑ 517 80 3 1 0 0 0 0 4.811 1.319 0 0 
ΣΥΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
ΠΡΟΪΟΝ ΔΚ : 20057010 - ΕΛΙΕΣ  ΧΩΡΙΣ ΞΙΔΙ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 5 KG 
ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΧΩΡΑ 
(ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 82.49362.791 137.488106.030 118.842105.144 122.02686.770 184.73167.566 163.99951.388 
ΕΛΛΑΔΑ 70.27857.644 119.43497.080 96.247 81.263 103.25372.723 154.34651.282 160.88347.598 
ΙΣΠΑΝΙΑ 1.013 612 5.559 3.983 14.712 20.617 10.770 10.859 14.861 9.808 0 0 
ΙΤΑΛΙΑ 415 57 2.174 850 5.260 2.037 5.304 1.793 4.867 543 0 0 
ΣΥΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 301 760 1.357 3.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7  
ΠΡΟΪΟΝ ΔΚ : 20057090 – ΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΞΥΔΙ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 5 KG 
ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΧΩΡΑ 
(ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 343.698527.385 254.830325.665 278.062375.417 219.909289.095 340.966163.036 396.882183.339 
ΕΛΛΑΔΑ 330.635313.360 232.266301.528 272.255369.035 362.487282.675 320.173148.242 361.990161.312 
ΙΣΠΑΝΙΑ 8.502 9.474 20.215 23.103 5.297 6.171 213.2286.364 8.645 4.640 13.796 6.882 
ΙΤΑΛΙΑ 0 0 0 0 255 120 66 31 2.423 1.500 253 136 
ΣΥΡΙΑ 111 180 0 0 0 0 0 0 0 0 6.802 10.409 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
ΠΡΟΪΟΝ ΔΚ : 20019065 – ΕΛΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΞΥΔΙ/ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 
ΕΤΟΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΧΩΡΑ 
(ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €)(ΣΕ KG) (ΣΕ €)(ΣΕ KG) (ΣΕ €) (ΣΕ KG) (ΣΕ €)(ΣΕ KG) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 38.440 13.172 40.767 11.151 50.82513.853 59.08117.285 106.61320.801 72.68418.688 
ΕΛΛΑΔΑ 38.440 13.172 40.571 11.079 49.58713.183 57.58216.483 105.91120.346 72.68418.688 
ΙΣΠΑΝΙΑ 0 0 0 0 0 0 110,5 92 0 0 0 0 
ΙΤΑΛΙΑ 0 0 197 72 295,8 15 375,7 238 325 195 0 0 
ΣΥΡΙΑ 0 0 0 0 0 0 453,9 120 65 70 0 0 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ Ν. ΚΟΡΕΑ. 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ.  
 
Η αγορά ελαίων στην Κορέα, κυριαρχείται κυρίως από το αραβοσιτέλαιο, το σογιέλαιο 
και το σταφυλέλαιο. Από το 2000 όμως και εφεξής, υπήρξε μία τεράστια ζήτηση 
ελαιολάδου, κυρίως παρθένου, που οι Κορεάτες θεωρούν προϊόν υψηλών προδιαγραφών 
ως πρός την υγιεινή διατροφή. Σημειώνουμε ότι ο πληθυσμός της υπό εξέταση χώρας 
(περί τα 48 εκ) είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητος σε θέματα υγείας. Στη Ν. Κορέα δέν υφίσταται 
παραγωγή ελαιολάδου. Όλες οι σχετικές ποσότητες εισάγονται από το εξωτερικό. 
Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ν. Κορέας, την 6ετία 2000-
2005 οι εισαγωγές παρθένου και μη παρθένου ελαιολάδου διαμορφώθηκαν ως εξής:  
Εισαγωγές παρθένου ελαιόλαδου  -  (σε χιλιάδες δολλάρια Η.Π.Α και λίτρα) 

Έτος Αξια Ποσότητα 
2000 1.627 588.797 
2001 2.560 1.012.963 
2002 4.520 1.791.687 
2003 15.404 5.080.358 
2004 42.520 12.196.860 
2005 96.519 24.573.105 

 
Εισαγωγές άλλων τύπων ελαιόλαδου εκτός παρθένου  -  (σε χιλιάδες δολάρια Η.Π.Α. και 
λίτρα) 

Έτος  Αξία  Ποσότητα  
2000 2.745 1.013.256 
2001 3.137 1.296.817 
2002 3.515 1.350.823 
2003 4.796 1.571.977 
2004 10.093 2.881.458 
2005 17.267 4.523.030 

 
Παρά την ολοένα αυξανόμενη εισαγωγή ποσοτήτων ελαιολάδου στή Ν.Κορέα, θεωρούμε 
ότι το προϊόν αυτό υπολείπεται πολύ από του να υποκαταστήσει άλλα έλαια που 
κυκλοφορούν την τοπική αγορά. Εν τούτοις, επειδή όπως προαναφέραμε οι Κορεάτες 
ασπάζονται κάθε τι που αφορά στη βελτίωση της υγείας και της φυσικής τους εμφάνισης, 
και επειδή εσχάτως το ελαιόλαδο προβάλλεται διεθνώς ως υγιεινό είδος διατροφής, 
προβλέπεται ότι η κατανάλωση του θα βαίνει αυξανόμενη σημαντικά με την πάροδο των 
ετών. Άλλωστε η Κορεάτικη κουζίνα υφίσταται ήδη μεγάλη επίδραση από τις διαιτητικές 
συνήθειες των Δυτικών χωρών. Η κατανάλωση του ελαιολάδου είναι σχεδόν ομοιόμορφη 
σε όλη τη Ν. Κορέα, με κάποια έμφαση στα αστικά κέντρα (Σεούλ, Busan) στα οποία 
συγκεντρώνονται τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και εστιατόρια με διεθνή κουζίνα. 
 
2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 
 
Το ελαιόλαδο (ειδικότερα το παρθένο), χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες στο φαγητό 
και ολιγότερο σε σαλάτες. Υπάρχουν ακόμη περιθώρια για ενημέρωση της πλατείας μάζας 
του εδώ καταναλωτικού κοινού που ακόμη δεν γνωρίζει να διακρίνει τους διαφόρους 
τύπους του. Τελευταία παρατηρείται ζήτηση προϊόντων παρασκευαζόμενων, με βάση το 
ελαιόλαδο, όπως τα καλλυντικά και τα σαπούνια. Υπογραμμίζουμε την τάση των 
Κορεατών να υιοθετούν τη χρήση καλλυντικών που περιέχουν φυσικά συστατικά. Η Ν. 
Κορέα είναι η 10η χώρα διεθνώς σε χρησιμοποίηση καλλυντικών και 5η σε κατανάλωση 
προϊόντων περιποιήσεως προσώπου.  
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3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ. ΠΩΛΗΣΗ.  
 
Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος εισάγεται χύδην (από Ισπανία) και 
συσκευάζεται μετέπειτα από τοπικές εταιρείες που το προωθούν στον καταναλωτή κυρίως 
σε φιάλες των 500ml, 750ml και του ενός ltr. Ο δασμός εισαγωγής για παρθένο και μη 
παρθένο ελαιόλαδο είναι της τάξεως του 8% . Οι εισαγωγείς του προϊόντος δεν είναι 
ταυτόχρονα και διανομείς. Συνεργάζονται με χονδρεμπόρους και διανομείς που το 
διακινούν στα σημεία λιανικής πωλήσεως. Οι μεγάλες αλυσίδες supermarkets δεν 
εισάγουν απευθείας ελαιόλαδο.  
Στα περισσότερα supermarkets, πωλείται ελαιόλαδο που εισάχθηκε και κατόπιν 
συσκευάσθηκε, σε φιάλες απο Κορεάτικες εταιρείες. Φέρει βεβαίως ετικέττα των 
εταιρειών αυτών. Επώνυμο προϊόν ξένων οίκων σπανίως συναντάται και σε πολύ μικρές 
ποσότητες. Συνήθως ευρίσκεται σε ειδικό χώρο εντός του πολυκαταστήματος, όπου 
διατίθενται ξένα προϊόντα διατροφής. Οι γνωστότερες μάρκες ελαιολάδου ξένης 
προελεύσεως είναι οι: Borges, Sambroso, Del Pappa, Carapelli, Podoro, La Espanola, 
Blanqueta, Zirtoon, Ibero, Verdolio, De Cecco, και Filippo Berrio. Συνήθως όλοι οι τύποι 
ελαιολάδου διατίθενται ανάμεικτα, χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός τους στα ράφια των 
supermarkets. Αυτό όμως το οποίο είναι περισσότερο σημαντικό είναι ότι στη λιανική 
πώληση αυτούσιου προϊόντος εισαγομένου από το εξωτερικό επικρατεί πλήρης αναρχία 
τιμών. Ενδεικτικά παραθέτουμε τιμές προϊόντος ανά συσκευασία, τύπο, και οίκο 
παραγωγής μετά από έρευνά μας στο κεντρικώτερο supermarket της Σεούλ:  
 
α) Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο (σε φιάλη) 
- Συσκευασία 500mlDEL PAPA: 8.500 won (1ΕΥΡΩ: 1208 won) 
SAM BROSO: 8.500 won  
ZIRTOON: 10.000 won 
VERDOLIO: 15.000 won  
FILIDRO BERRIO: 8.000 won 
BORGES: 9.000 won και βιολογικό: 14.5000 won 
VERDOLIO : (βιολογικό): 22.000 won  
LA ESPANOLA: 20.000 won 
- Συσκευασία 750ml: 
BLANQUETA: 12.000 won 
ZIRTOON: 13.000 won 
LA ESPANOLA: 13.000 won 
A GROSEGURA: 13.000 won 
DE CECCO: (βιολογικό): 36.000 won 
-Συσκευασία 1ltr. 
DEL PAPA: 15.000 won 
SAM BROSO: 15.000 won 
FILIPPO BERRIO: 15.000 won 
CARAPELLI: 15.000 won 
BORGES: 15.000 won 
IBERO: 18.000 won 
OLIVITAL: 18.000 won 
PODORO: 15.000 won 
- Συσκευασία 900 ml 
BORGES: 9.500 won 
β) Αγνό ελαιόλαδο (pure olive oil) σε φιάλη  
- Συσκευασία 500 ml:  
SAM BROSO: 6.500 won 
γ) Ελαιόλαδο χωρίς περαιτέρω διευκρίνιση (olive oil) σε φιάλη: 
- Συσκευασία 1 ltr:  
BORGES: 12.000 won 
SAM BROSO: 12.000 won 
FILIPPO BERIO: 12.000 won 
IL TEM RIO: 9.600 won 
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DEL PAPA: 13.000 won 
PODORO: 12.000 won 
- Συσκευασία 500 ml 
BORGES: 7.000 won 
δ) Extra Light σε φιάλη: 
- Συσκευασία 1ltr: 
DEL PAPA: 14.000 won 
IBERO: 15.000 won 
OLINITAL: 15.000 won 
CAPARELLI: 14.200 won 
-Συσκευασία 500 ml 
DEL PAPA: 8.000 won 
BORGES: 5.000 won 
 
Η τιμή για επώνυμο Ελληνικό προϊόν σε θαυμάσια συσκευασία φιάλης ανερχόταν για τα 
500ml (εξαιρετικά παρθένο) στα 20.000 won και για βιολογικό στα 20.800 won. Το 
πρόβλημα για το Ελληνικό ελαιόλαδο, οιουδήποτε τύπου, σε σχέση με τα άλλα 
εισαγόμενα είναι η υψηλή τιμή του, και το γεγονός, ότι τεράστιες ποσότητες, όπως 
προαναφέραμε, εισάγονται χύδην και συσκευάζονται επιτοπίως. Βεβαίως υπερτερεί σε 
ποιότητα την οποία οι ανταγωνιστές του νοθεύουν στα ιδικά τους προϊόντα, 
αναμειγνύοντας ποικίλου είδους και προελεύσεως έλαια, αλλά το εδώ καταναλωτικό 
κοινό δεν είναι ακόμη “μυημένο” στη δυνατότητα επιλογής του καλύτερου προϊόντος. 
Πολύ περισσότερο όταν αυτό, διατίθεται σε διπλάσια τιμή, από ομοειδή του. Όπως 
προαναφέραμε είναι, θεαματική η αύξηση εισαγωγών παρθένου και μη ελαιολάδου κατά 
των τελευταία 6ετία. Αναλυτικώτερα, ανά κυριώτερες χώρες εισαγωγής, η εικόνα που 
διαμορφώθηκε, την ανωτέρω περίοδο, ήταν η ακόλουθη (στοιχ. Στατιστικής Υπηρεσίας Ν. 
Κορέας):  
 
Παρθένο ελαιόλαδο (σε χιλ.δολ Η.Π.Α.-λίτρα) 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Χώρα Αξί
α 

Ποσότη
ά    

Αξί
α 

Ποσότη
τα 

Αξί
α 

Ποσότη
τα 

Αξία Ποσότη
τα         

Αξία Ποσότ
ητα 

Αξία Ποσότητ
α 

Ισπανί
α  791 316.98

82
5 

360.74
5 

231
0 

1.001.
807 

11.25
3 

3.773.4
36 

33.5
80 

9.935.1
74 

79.3
74 

20.549.5
58 

Ιταλία  
698 231.30

128
9 

481.76
8 

176
0 

640.3
30 

2.790 862.101
5.29
9 

1.302.8
66 

11.7
73 

2.703.4
09 

Τουρκί
α  37 15.077

14
3 

59.891 296 
103.3
12 

747 260.878 1514 
416.81
4 

3.22
3 

808.32
5 

ΕΛΛΑ
ΔΑ 2 324 56 23.246 53 

14..84
7 

372 109.025 824 
186.27
3 

914 
218.56
2 

Η.Π.Α 
38 7.336 

22
6 

83.385 35 9.822 173 52.827 851 
215.50
9 

539 
114.94
6 

Τυνησί
α  - - - - - - - - 338 

105.57
6 

267 76.782 
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Μή παρθένο ελαιόλαδο (σε χιλ. δολ.Η.Π.Α.-λίτρα) 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Χώρα Αξί
α 

Ποσότη
ά    

Αξί
α 

Ποσότη
τα 

Αξί
α 

Ποσότη
τα 

Αξία Ποσότη
τα         

Αξία Ποσότ
ητα 

Αξία Ποσότητ
α 

Ισπανί
α  

132
9 

492.72 1538
639.99
5 

1707
671.34
1 

2.311 734.651
4.33
2 

1.208.8
15 

8.42
6 

2.204.30
5 

Τουρκί
α  303 131.78 482 

222.85
7 

434 
183.3
99 

406 
163.18
0 

2.00
3 

629.94
6 

4.57
5 

1.316.1
47 

Ιταλία 
918 341.56

104
0 

419.81
6 

107
7 

420.3
32 

149
8 

502.38
0 

2.43
1 

701.29
5 

2.94
9 

694.22
7 

ΕΛΛΑ
ΔΑ 53 13.608 4 1.189 195 

50.14
9 

257 74.974 838 
227.14
5 

388 93.143 

Η.Π.Α 
56 15.164 32 9.230 77 

23.41
1 

194 54.175 418 
104.85
1 

188 39.665 

 
4. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΕΛΑΙΌΛΑΔΟ 
 
Παρά την μηδενική προβολή του Ελληνικού ελαιολάδου εκ μέρους των εμπλεκομένων 
φορέων της Χώρας μας (κρατικών, ημικρατικών, ιδιωτικών), και την υψηλή τιμή του, η 
εξαγωγική του πορεία στη Ν. Κορέα είναι θεαματικώς εξελικτική.  Τούτο οφείλεται σχεδόν 
εξ ολοκλήρου, σε ορισμένους  Νοτιοκορεάτες εισαγωγείς-αντιπροσώπους, που με 
αξιοθαύμαστο ζήλο και αξιέπαινες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει την προώθησή του (με τη 
διοργάνωση π.χ. εκδηλώσεων για την Ελληνική κουζίνα που έχει ως κύριο συστατικό το 
ελαιόλαδο, την μετάφραση στα Κορεάτικά Ελληνικών βιβλίων που έχουν σχέση με το ίδιο 
προϊόν κ.λ.π.) 
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι με περαιτέρω συστηματικές προσπάθειες (π.χ. μία καμπάνια σε 

βάθος χρόνου που θα κάλυπτε Κίνα, Ιαπωνία και Ν. Κορέα) τα αποτελέσματα θα ήσαν 
περισσότερο θεαματικά. Επίσης θα βοηθούσε, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μία συμπίεση της 
τιμής του Ελληνικού προϊόντος κυρίως ως προς το Ισπανικό, Ιταλικό και Τούρκικο, που είναι 
πολύ φθηνότερα. 
 
Εξαγωγές Ελληνικού ελαιολάδου στη Ν. Κορέα 
(σε χιλ.δολ. Η.Π.Α.) 
α) παρθένου: 
2001 2002 2003 2004 2005 
56 53 372 824 914 
β) μή παρθένου: 
2001 2002 2003 2004 2005 
4 195 257 838 388 
     
5. ΠΡΟΒΟΛΉ - ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ  
 
Η δραστηριοποίηση των χωρών που  ανταγωνίζονται την Ελλάδα ως προς την προώθηση 
ελαιολάδου και ελιών στη Ν. Κορέα (κυρίως Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία) εστιάζεται κυρίως: 
- Σε ανελλιπή (2 φορές ετησίως) συμμετοχή στις κυριώτερες κλαδικές εκθέσεις τροφίμων – 
ποτών που πραγματοποιούνται στην Κορέα (Σεούλ) είτε επισήμως (με εθνικό περίπτερο) είτε 
σε ατομική βάση (μέσω εταιρειών). 
- Σε διοργάνωση ημερίδων, συμποσίων, γευσιγνωσιών ή γενικώτερα εκδηλώσεων τόσο σε 
ξενοδοχεία όσο (κυρίως) σε αλυσίδες supermarkets σε συνδυασμό με διαφήμιση της εθνικής 
τους κουζίνας. Στις ως άνω προωθητικές για το εν θέματι προϊόν ενέργειες, διανέμεται έντυπο 
υλικό και δωρεάν δείγματα. Προβάλλονται επίσης ενημερωτικά φιλμς. 
Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για προώθηση των δραστηριοτήτων που αφορούν στο 
ελαιόλαδο και τις ελιές είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακριβωθεί, επειδή αποτελεί 
εμπιστευτική πληροφορία δυσχερώς ανιχνεύσιμη. 
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Τηλεοπτικά spots γιά προβολή ελαιολάδων δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν είναι πρόσφορο μέσο για την διαφήμιση ποικίλης 
φύσεως προϊόντων. Το αντίθετο μάλιστα. Οι Κορεάτες, οικογενειακώς, αρέσκονται στο να 
παρακολουθούν εκπομπές telemarketing.  
 
6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ 
Ν. ΚΟΡΕΑ.  
 
Η προοπτική απορροφήσεως περαιτέρω ποσοτήτων Ελληνικού ελαιολάδου από την τοπική 
αγορά, είναι εφικτή, εφόσον υπάρξει διαφήμιση του προϊόντος μέσω διοργάνωσης ημερίδων 
γευσιγνωσιών ή εβδομάδων Ελληνικών προϊόντων διατροφής. Επί του παρόντος, η 
συμμετοχή μας σε δράσεις όπως τις προαναφερόμενες, είναι ανύπαρκτη. Θα προτείναμε να 
συμπεριληφθεί η Κορέα στο πρόγραμμα του ΟΠΕ για τις διαφημιστικές καμπάνιες του 2007 
ως προ το ελαιόλαδο, με έμφαση στην ευεργετική του επίδραση στην υγεία, για την οποία οι 
Κορεάτες είναι άκρως ευαίσθητοι. Ο Έλληνας εξαγωγέας πρέπει να γνωρίζει ότι η αγορά της 
Ν. Κορέας, όπως και άλλες αγορές, είναι δύσκολη και απαιτεί επιμονή, υπομονή και 
συνέπεια.  
Το Γραφείο μας, σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, θα μπορούσε να αναλάβει τη διοργάνωση:  
α) Ελληνικής ημερίδας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Σεούλ, με παράθεση παραδοσιακών 
εδεσμάτων που έχουν ως βάση το ελαιόλαδο. β) Ημερίδας σε ξενοδοχείο της Σεούλ, με 
θέμα τη διαχρονικότητα του Ελληνικού ελαιόλαδου και τη συμβολή του στην υγεία. Στο 
τέλος της εκδηλώσεως, θα μπορούσαν να διανεμηθούν φιαλίδια εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου, ως δείγματα. γ) Ελληνικής εβδομάδας σε αλυσίδα supermarkets της Σεούλ με 
προβολή Ελληνικών προϊόντων διατροφής και μεταξύ αυτών και του ελαιολάδου. δ) 
Καμπάνιας για το ίδιο προϊόν, με χρονικό ορίζοντα διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών. 
 
7. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ν. ΚΟΡΕΑΣ. 
 
Οι ελιές, όπως και το ελαιόλαδο, άρχισαν από το 2000 να προσελκύουν όλο και 
περισσότερο το ενδιαφέρον του Κορεάτη καταναλωτή. Ενδεικτικός είναι ο κατωτέρω 
πίνακας (στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας της Ν. Κορέας): 
                                                      Εισαγωγές ελιών 
                                    (σε χιλιάδες δολλάρια Η.Π.Α. και κιλά) 

Έτος  Αξία Ποσότητα 
2000 1.054 1.048.733 
2001 930 910.213 
2002 1.080 1.110.328 
2003 1.147 1.122.718 
2004 1.610 1.349.983 
2005 1.352 1.150.165 

 
Οι ελιές για το καταναλωτικό κοινό, διατίθενται σε φιαλίδια και πωλούνται σε επιλεγμένα 
supermarkets. Είναι ως επί το πλείστον πράσινες και προέρχονται κυρίως από την Ισπανία. 
Ο κύριος όγκος του προϊόντος προωθείται στα εστιατόρια μεγάλων ξενοδοχείων και σε 
πιτσερίες όπου χρησιμοποιείται ως υλικό στην παρασκευή πίτσας. Η αγορά για τις 
Ελληνικές ελιές είναι παρθένα. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό, εφόσον οι προοπτικές 
διευρύνσεως των εξαγωγών μας είναι πολύ μεγάλες. Η αλήθεια είναι ότι οι ελιές 
αποτελούν μία “νέα” γεύση, ασυνήθιστη για τους Κορεάτες. Όμως και το ελαιόλαδο, που 
αρχικά ξεκίνησε όπως οι ελιές, παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη αύξηση κατανάλωσης. 
Υπογραμμίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση στη συσκευασία της ελιάς 
του στοιχείου sodium benzonate. Εφόσον ανιχνευθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ν. 
Κορέας, το φορτίο επαναποστέλλεται στην χώρα προελεύσεως του ή καταστρέφεται.  
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   Κατά την τελευταία 6ετία, οι εισαγωγές ελιών, ανά χώρα, ήσαν οι εξής:  
Ελιές (σε χιλ.δολ Η.Π.Α.-κιλά) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Χώρα Αξί

α 
Ποσότ

ά    
Αξί
α 

Ποσότη
τα 

Αξί
α 

Ποσότη
τα 

Αξία Ποσότη
τα         

Αξία Ποσότ
ητα 

Αξία Ποσότητ
α 

Ισπανία  88
2 

984.31
1 

72
5 

823.15
0 

848 
993.91
9 

1000
1.059.0
98 

1.32
4 

1.284.6
27 

1.19
1 

1.092.13
2 

Ιταλία  
8 2.765 17 8.238 60 

47.86
1 

3 572 45 11.950 66 14.089 

Η.Π.Α. 15
0 

58.539
17
9 

77.419 156 
64.70
9 

115 55.169 73 36.397 53 31.009 

Αυστρα
λία* 11 2.353 8 1.387 13 2.726 22 4.292 20 4.868 17 2.112 

Κίνα  - - - - - - - - - - 16 9.120 
Γαλλία 1 444 - - - 9 4 10 8 1.236 7 983 
ΕΛΛΑΔ
Α 1 204 - - 2 194 - - - - 3 720 

Ιαπωνία  - - - - - - - - 138 10.440 - - 
* Σε ορισμένες περιπτώσεις ελιές Ελληνικής προελεύσεως που προμηθεύονται οίκοι της 
Αυστραλίας προωθούνται από αυτούς στην αγορά της Ν. Κορέας.  
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Ν. ΚΟΡΕΑ 
 
 

South Korean Olives Im porters 

Com pany Tel Fax/E-M ail Rem arks 
Contact Person 

1. Yes  82-2-566-1334 82-2-566-2779 
sagong@ yeshs.com 

M s. S. H. Sagong 

2. Dongnam Corp. 82-2-503-0951 82-2-503-0952 
dn@ dongnamfoods.co.kr 

M r. Dong Hyun, Cho 

3. Chungdam Trading 82-2-567-6885 82-2-557-8247 
chungdamgls@ empal.com 

 

4. Sunhan Inc. 82-2-575-7810 82-2-567-1812 
crjoo@ sunhan-inc.co.kr 

M r. Sung, Ryu 

5. Exxim Corp. 82-2-534-5420 82-2-534-5421 
exximm1@ korea.com 

M r. Joong Jin, Park 

6. Ohsung Trading Ltd. 82-2-3473-9053 82-2-3473-9055 
ost9055@ hitel.net 

M rs. So Yeon, Lee 

7. M acro Co., Ltd. 82-2-575-4482 82-2-6300-2555 
macro01@ hanafos.com 

M rs. Hee Jong,  Ki 

 
M ain Olive Oil Im porters in S. Korea (Bulk) 

Com pany Tel Fax/E-M ail 
Rem arks 
Contact Person 

CJ Corp. 
(Olive Oil in Bulk) 

82-2-726-8454 82-2-726-8459 
vok29@ cj.net  

M r. Joon Chol, Choi 
M r. Jae Yul, Seo 
(Executive Vice President)   
M r. Jin Soo, Kim  
(Representative)  

Dae Sang  82-2220-9352 
 

82-2-2220-9878 M r. Yeon Jin, Bae  

Ottogi Corp. 82-2-528-1974 82-2-528-1969 
 

M rs. Byung Rul, Park 

Dong W on  82-589-3232 82-2-589-3165 
stb1104@ dw.co.kr 
www.dw.co.kr 

 

Shin Dong Bang Co., Ltd 82-2-2007-3283 82-2-2007-3272 M r. Jae Young, You   

TS Corp. 82-2-410-6161 82-2-4106238 
tjkim@ ts.co.kr 

M r. Seok Hoon, Kang  
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Κίεβο 

10 Panfilovtsiv Str. 
01901 Kyiv - Ukraine 

Tel. +38044 2545489 - 2545317 
Fax  +38044 2543486 

e-mail:   economic@ attache.relc.com 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι Ουκρανοί ανέκαθεν κατανάλωναν τοπικά παραγόμενο σπορέλαιο για σαλάτες αλλά και το 
μαγείρεμα. Μόλις προ 5ετίας περίπου δρομολογήθηκαν σταδιακά εισαγωγές ελαιόλαδου και 
ελιών, αρχικά από Ιταλία και αργότερα από Ισπανία. Σήμερα στην αγορά υπάρχει εξαιρετικά 
παρθένο ελαιόλαδο (συμφωνία με τις ετικέτες) από την Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, ενώ 
πρόσφατα εμφανίστηκαν και ελαιόλαδα από την Κρήτη, επίσης εξαιρετικά παρθένα 
(σύμφωνα με τις ετικέτες).  

Όλα τα ελαιόλαδα εμφανίζονται στην αγορά ως «extra virgin», αλλά εμφανίζονται και 
πυρηνέλαιο (pomace oil). Από τα τελευταία στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της 
Ουκρανίας προκύπτει ότι από το σύνολο των εισαγόμενων ποσοτήτων ελαιολάδου, το 
μεγαλύτερο ποσοστό (90%  περίπου) παρουσιάζεται ως «ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, 
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα», ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 
εμφανίζεται ως «άλλα λάδια, έστω και εξευγενισμένα». Αυτό δημιουργεί την υπόνοια ότι τα 
εμφανιζόμενα ως «extra virgin» ελαιόλαδα κάθε άλλο παρά αυτής της ποιότητας είναι.  
 
2. ΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η αγορά του ελαιολάδου στη παρούσα συγκυρία της σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της 
αγοράς υπολογίζεται σε 40 εκατ.ευρώ περίπου ετησίως (τιμές καταναλωτή) με σαφώς 
ανοδική τάση, ενώ η αντίστοιχη της ελιάς ξεπερνάει τα 220 εκατ. ευρώ ετησίως (τιμές 
καταναλωτή) με επίσης αυξητικούς ρυθμούς. Η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς και για τα δυο 
αυτά εκλεκτά προϊόντα και δεν περιορίζεται πλέον στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά 
εξαπλώνεται και στη περιφέρεια καλύπτοντας τα μέσου αλλά και χαμηλού εισοδηματικού 
επιπέδου κοινωνικά στρώματα.  

Κυρίαρχοι στην αγορά ελαιολάδου και κυρίως της ελιάς παραμένουν οι Ισπανοί, οι οποίοι 
(ως προς την ελιά) βασίζονται κατά κύριο λόγο στη χημική επεξεργασία του προϊόντος 
(μαύρη, βαμμένη ελιά), προκειμένου ο καρπός να ξεπικρίσει και αποβάλλει το αρχικό χρώμα. 
Παράλληλα οι ισπανικές παραγωγές έχουν καλύψει ικανοποιητικά την αυξανόμενη απαίτηση 
της αγοράς για μικρές συσκευασίες (συσκευασίες καταναλωτή) μέχρι 400-450 γραμμάρια, 
ενώ προωθούν επιτυχημένα το πρότυπο του καρπού μικρού μεγέθους (διαμετρήματος) σε 
αντίθεση με τη δική μας παραγωγή που επικεντρώνεται σε συσκευασίες μαζικής 
κατανάλωσης (από 2 κιλά και πάνω).  

Επισημαίνεται ότι διαγράφονται μεγάλες προοπτικές για την ελληνική παραγωγή στο χώρο 
της φυσικής ελιάς (χωρίς χημική επεξεργασία, π.χ. θρούμπα), όπου θα πρέπει να 
επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας, καθώς διαθέτουμε σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα 
έναντι κύριων ανταγωνιστών μας. Στο συγκεκριμένο χώρο της φυσικής ελιάς υπάρχει κενό 
στην αγορά, το οποίο η ελληνική παραγωγή είναι σε θέση να το καλύψει με την προϋπόθεση 
υλοποίησης ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής (βλ. προτάσεις). Βεβαίως η φυσική 
ελιά ως τελικό προϊόν θα είναι αρκετά ακριβή, απευθυνόμενη στα μεσαίου και υψηλού 
αγοραστικού επιπέδου στρώματα, ωστόσο, όπως εκτιμάται δεν θα έχουμε σοβαρό 
ανταγωνισμό, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς θα είναι δικό μας.  
 
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ – ΤΙΜΕΣ  
 
Τα ελαιόλαδα διατίθενται σε συσκευασίες των 250, 500, 750 ml και 1 λίτρου (γυάλινα, 
τενεκεδένια και πλαστικά μπουκάλια) με κυρίαρχη στη κατανάλωση τη συσκευασία των 500 
ml. Οι τιμές λιανικής πώλησης του ελαιόλαδου ανάλογα με τη προέλευση δεν διαφέρουν 
σημαντικά. Ενδεικτικές τιμές ανά φιάλη λίτρου (σε ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία):  
Ισπανίας 10,3 ευρώ  
Ιταλίας          11,6 ευρώ 
Ελλάδος       10,1 ευρώ 
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Οι ελιές, μαύρες και πράσινες, με κουκούτσι ή χωρίς, πωλούνται σε μεταλλικές και γυάλινες  
συσκευασίες διαφόρων μεγεθών. Στην αγορά ανευρίσκονται μεγέθη με καθαρό βάρος ελιάς 
από 110 έως 225 γραμμάρια.  
 
Οι κονσερβοποιημένες ελιές κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:   

• Μέγεθος (μικρές, μεγάλες)   
• Τρόπος παραγωγής (με ξύδι και χωρίς)   
• Βαθμός επεξεργασίας της ελιάς (με κουκούτσι ή χωρίς, γεμιστές ή όχι)   
• Είδος συσκευασίας (τενεκεδένια και πιο σπάνια γυάλινη)   
• Μέγεθος συσκευασίας (από 110 γραμμάρια έως 8 κιλά).   

 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ SUPERM ARKET   
 
1) Ποσό (κατά μέσο όρο 200$) / ανά κωδικό (συσκευασία) / κατάστημα (slotting fees)  
το οποίο πρέπει να αποσβεσθεί σε βάθος χρόνου για να μην αυξάνεται η τιμή του προϊόντος. 
2) 4 φορές το χρόνο in store promotion, εκπτώσεις και δειγματισμούς  
3) περιοδική διαφήμιση στο περιοδικό του retailer  
 
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
1. Συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων retail + foodservice τροφοδοσία εστιατορίων, 

ξενοδοχείων, catering νοσοκομείων, σχολείων κλπ.  
2. Πρόγραμμα υποβοήθησης εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στην ουκρανική αγορά 

(push in marketing)  
α. γευσιγνωσία ελαιολάδου και ελιών  
β. προβολή και διαφήμιση μέσω των κλαδικών περιοδικών (industry surveys)  
γ. πρόσκληση ουκρανών αγοραστών στις διεθνείς εκθέσεις τροφίμων.  
δ. Private label (συνεργασία με τις εταιρείες εισαγωγής των supermarkets)  
ε. αναγκαιότητα δραστηριοποίησης του International Olive Oil Council       
στ. προσκλήσεις συντακτών κλαδικών περιοδικών τροφίμων για την προβολή των κλάδων 
του ελαιολάδου και της ελιάς (διατροφική αξία)  
ζ. συστηματικές ενέργειες τοποθέτησης των ελληνικών προϊόντων στους μεγάλους 
εισαγωγείς και διανομείς της χώρας που εφοδιάζουν τα supermarkets, τα εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, catering κ.α.  
η. οργάνωση συμποσίου διατροφικής αξίας του ελαιολάδου και της ελιάς και/η συμβολή τους 
στην καρδιοαρτηριακή υγεία.       
3. Πρόγραμμα υποβοήθησης των πωλήσεων των ελληνικών προϊόντων (pull out marketing)  
      α. Διαφήμιση σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικά ποικίλης ύλης 
      β. παρουσίαση του ελαιολάδου και ελιάς σε μεγάλης ακροαματικότητας τηλεοπτικές 
εκπομπές μαγειρικής.         
      γ. σεμινάρια εκπαίδευσης αρχιμαγείρων (chefs) εστιατορίων, ξενοδοχείων, catering για 
την διατροφική αξία του ελαιολάδου και της ελιάς καθώς και τη γευστική τους ένταξη στις 
συνταγές φαγητού.  
      δ. Συστηματική καμπάνια δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ για τη διατροφική αξία του 
ελαιολάδου και της ελιάς καθώς και προβολή συνταγών (ελληνικών αλλά και ουκρανικών με 
τη χρήση των ανωτέρω προϊόντων).   
 
6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας εισαγωγέων κατά χώρα προέλευσης καθώς και κατάλογος 
εισαγωγέων ελαιολάδου – ελιών 
Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας)   
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          Πίνακας 3 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ                 
  2001 2002 2003 2004 2005 

Ονομασία / Χώρα 
Ποσότητα 
(κιλά) 

Αξία, 
χιλ.δολ.ΗΠΑ 

Ποσότητα 
(κιλά) 

Αξία, 
χιλ.δολ.ΗΠΑ 

Ποσότητα 
(κιλά) 

Αξία, 
χιλ.δολ.ΗΠΑ 

Ποσότητα 
(κιλά) 

Αξία, 
χιλ.δολ.ΗΠΑ 

Ποσότητα 
(κιλά) 

Αξία, 
χιλ.δολ.ΗΠΑ 

07112000 Ελιές  
ΣΥΝΟΛΟ 24704,60 65,91 1,87 0,01 11860,00 12,51 6658,00 3,68 31759,00 18,89 

ΙΣΠΑΝΙΑ 17414,6 62,03 - - - - 6658,00 3,68 - - 
ΕΛΛΑΔΑ 6600 2,90 - - 11860,00 12,51 - - - - 
ΗΠΑ 690 0.98 - - - - - - - - 
ΔΑΝΙΑ - - 1,87 0,01 - - - - - - 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - - - - - - - - 11090,00 12,04 

ΠΕΡΟΥ - - - - - - - - 20669,00 6,84 

15090000 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα   
ΣΥΝΟΛΟ 106513,88 357,56 39004,53 134,81 23334,11 64,30 21296,00 81,25 497566,55 1178,92 

ΙΣΠΑΝΙΑ 50758,80 174,73 10184,00 34,14 - - 1156,00 4,94 337262,67 635,93 

ΙΤΑΛΙΑ 49600,92 157,06 22602,53 81,06 13581,11 42,49 18266,00 66,05 64834,38 291,08 

ΕΛΛΑΔΑ 4572,66 19,78 4489,00 17,34 2198,00 10,09 1794,00 10,14 29610,00 152,02 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1206,00 4,53 - - - - - - - - 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 192,00 0,69 - - - - - - 20501,50 13,41 

ΔΑΝΙΑ 115,50 0,51 81,00 0,38 - - - - - - 

ΙΣΡΑΗΛ 48,00 0,06 - - - - 80,00 0,12 - - 

ΗΠΑ 20,00 0,20 648,00 1,70 - - - - - - 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ - - 1000,00 0,19 - - - - - - 

ΤΟΥΡΚΙΑ - - - - 7555,00 11,72 - - 17285,00 26,57 

ΣΥΡΙΑ - - - - - - - - 12323,00 5,86 

ΤΥΝΗΣΙΑ - - - - - - - - 15750,00 54,06 

15091000 Ελαιόλαδα παρθένα 
ΣΥΝΟΛΟ 86385,97 285,68 20145,67 69,07 17984,00 48,18 14877,00 55,14 318539,39 840,44 

ΙΣΠΑΝΙΑ 37114,70 126,03 6895,00 24,27 - - - - 201394,81 401,67 

ΙΤΑΛΙΑ 45272,81 143,29 8699,67 27,15 8231,00 26,37 13083,00 45,00 42186,58 200,50 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1206,00 4,53 - - - - - - - - 

ΕΛΛΑΔΑ - - 4489,00 17,34 2198,00 10,09 1794,00 10,14 29600,00 151,78 

ΔΑΝΙΑ - - 62,00 0,31 - - - - - - 

ΤΟΥΡΚΙΑ - - - - 7555,00 11,72 - - 17285,00 26,57 

ΣΥΡΙΑ - - - - - - - - 12323,00 5,86 

ΤΥΝΗΣΙΑ - - - - - - - - 15750,00 54,06 

15091010 Ελαιόλαδο παρθένο φωτιστικό  
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ΣΥΝΟΛΟ     1939,00 8,34 7555,00 11,72 1769,00 7,88 205340,41 502,76 

ΙΤΑΛΙΑ - - 1869,00 7,93 - - 1769,00 7,88 2621,00 10,97 

ΔΑΝΙΑ - - 62 0,31 - - - - - - 

ΙΣΠΑΝΙΑ - - 8,00 0,10 - - - - 145046,41 280,09 

ΤΟΥΡΚΙΑ - - - - 7555,00 11,72 - - - - 

ΕΛΛΑΔΑ - - - - - - - - 29600,00 151,78 

ΣΥΡΙΑ - - - - - - - - 12323,00 5,86 

ΤΥΝΗΣΙΑ - - - - - - - - 15750,00 54,06 

15100000 Αλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και εξευγεινισμένα αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά.            
ΣΥΝΟΛΟ 1099,20 1,79 4069,81 5,31 9391,00 18,72 67,00 0,05 39711,00 72,09 

ΙΤΑΛΙΑ 1099,20 1,79 4069,81 5,31 9391,00 18,72 67,00 0,05 15306,00 47,51 

ΙΣΠΑΝΙΑ - - - - - - - - 14375,00 17,05 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - - - - - - - 10030,00 7,53 

20019065 Ελιές, παρασκευασμένες ή διατηρημένες με ξίδι ή οξικό οξύ     

ΣΥΝΟΛΟ 6207,00 2,04 2,40 0,02 - - 7183,00 13,20 1721,00 1,35 

ΙΣΠΑΝΙΑ 6207,00 2,04 - - - - - - - - 

ΔΑΝΙΑ - - 2,40 0,02 - - - - - - 

ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ - - - - - - 7183,00 13,20 1721,00 1,35 

20057000 Ελιές 
ΣΥΝΟΛΟ 971.404,80 1.317,56 26.988,69 62,45 866,00 3,49 4.678,00 6,85 5.929.202,76 3.191,76 

ΙΣΠΑΝΙΑ 891.304,52 1.119,10 26.780,70 61,91 - - 313,00 0,36 5.811.618,36 2.938,76 

ΗΠΑ 64.038,40 181,13 - - - - - - - - 

ΔΑΝΙΑ 22.400,00 0,06 7,99 0,02 - - - - - - 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 15.555,00 16,12 - - - - - - 37.544,00 28,02 

ΕΛΛΑΔΑ 464,00 1,09 200,00 0,52 797,00 2,34 600,00 2,19 66.549,00 209,59 

ΠΟΛΩΝΙΑ 19,00 0,06 - - - - - - - - 

ΙΣΡΑΗΛ - - - - 69,00 1,15 1.121,00 1,04 713,00 0,66 

ΙΤΑΛΙΑ - - - - - - 168 1,82 164 0,52 

ΓΑΛΛΙΑ - - - - - - 2476 1,44 - - 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - - - - - - - 12614,4 14,21 
20057010 Ελιές σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg  
ΣΥΝΟΛΟ 735177,16 944,68 24521,99 58,28 469,00 2,36 4160,00 3,76 5754890,76 3109,31 

ΕΛΛΑΔΑ 165,00 0,43 200,00 0,52 400,00 1,21 250,00 0,92 66549,00 209,59 

ΙΣΠΑΝΙΑ 719455,72 928,13 24314,00 57,74 - - 313,00 0,36 5637306,36 2856,31 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 15555,00 16,12 - - - - - - 37544,00 28,02 

ΔΑΝΙΑ - - 7,99 0,02 - - - - - - 

ΙΣΡΑΗΛ - - - - 69,00 1,15 1121,00 1,04 - - 
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ΓΑΛΛΙΑ - - - - - - 2476,00 1,44 - - 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - - - - - - - - 12614,40 14,21 

ΙΣΡΑΗΛ - - - - - - - - 713,00 0,66 

ΙΤΑΛΙΑ - - - - - - - - 164,00 0,52 

20057090 Ελιές άλλες (πάστα ελιάς)   
ΣΥΝΟΛΟ 172147,80 191,63 2466,70 4,17 397,00 1,13 518,00 3,09 174312,00 82,45 

ΕΛΛΑΔΑ 299,00 0,66 - - 397,00 1,13 350,00 1,27 - - 

ΙΣΠΑΝΙΑ 171.848,80 190,97 2.466,70 4,17 - - - - 174.312,00 82,45 

ΙΤΑΛΙΑ - - - - - - 168,00 1,82 - - 

Πηγή: Κρατική Στατιστική Υπηρεσία Ουκρανίας 
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 

Eισαγωγείς ελαιολάδου, ελιάς      

Ονομα Δ/νση Τηλ Fax E-m ail 

CONRIL Att.: M r. Athanasios 
M itsopoulos 48-A Volodymirska, Kiev  (+38 044) 2794721, 2794850  (+38 044) 2794912 conril@ conril.kiev.ua 

GERAKL I 21 Bugaevskaya, Odessa 65005 (+38 0482) 301866, 301879   (+38 048) 7286111  

JAHN GENERAL PRODUCTS 
UKRAINE, Ltd 66 Povitroflotskiy Ave, Kiev 03151 (+38 044) 4952999 4909243 office@ jahn.com.ua  www.jahn.com.ua 

KAM ELIA  9-B M oskovskiy Ave, Kiev (+38 044) 2369620, 4559606 (+38 044) 4559605 info@ kameliya.com.ua 

KRYM FARM A 

office 30, 19-A, M . Zalki street, 
Simferopol, 
95053 Crimea (+38 0652) 517861  (+38 0652) 510425 pharma@ ci.ukrpack.net   igorw@ ci.ukrpack.net 

KUPAVA (importer of olive oils) 
Contact: 
 Sergey NAUM KIN  33, Syretskaya, Kiev (+38 044) 2380203, 2064030  (+38 044) 2380203  main@ ozi.kiev.ua 

LAN UKRAINA 5 Dovnar-Zapolskogo, Kiev 04116 (+38 044) 2369555 2446875,6 lanukr@ softprofi.com www.lanukr.com 

LIKO, Trading House (the biggest 
distributor) 
 Contact: Victoria ZUBKOVA  1 Narodnogo Opolchenia, Kiev 03151 (+38 044) 2490812, 2490811 

2490812, 2490811, 
2490784,  manager@ liko.com.ua www.liko.com.ua 

LINDE Holding (importer of food 
products) 
 Contact: Yaroslav PROTAS 30 Predslavinska, Kiev 03150 (+38044) 5289050, 5295470 5295470 linde@ d-line.org.ua 

M EZOKRED DONETSK 39 Tramvayna str., Donetsk 83086 (+38 062) 3826346, 2925700 (+38 062) 3453326 mzk@ velton.donetsk.ua 

ROSFARM AK + JV 4, Nauki Pr., Kiev, Ukraine, 03039 (+38 044) 5253938, 5259814  
(+38 044) 5253938, 
5259814,   dak@ rosfarmak.kiev.ua 

SERGEOS LTD (Sergey Tkachenko)  34, Balkovskaya str., Odessa 65110 (+38 048) 7224190 (+38 048) 7145934   

STARA FORTETSIA Trading, Ltd 4-A, Berezniakovskogo, Kiev 02152 (+38 044) 2014828, 5361602 2014829 gleb@ starfort.kiev.ua www.starfort.kiev.ua 

UNITED FDC (te biggest distributor) 
 Contact: Igor ZBYSHKO 14 Polyarna, Kiev 04655 (+38 044) 5016527  

(+38 044) 5016525, 
5016526 

office@ united.kiev.ua, Igorzb@ united.kiev.ua  
www.united.kiev.ua 

VELD 27/6 Sheludenko, Kiev 04116 (+38 044) 2369028, 2369031 
2369028, 2369031, 
2369034,  weld@ iberica.kiev.ua www.veld.kiev.ua 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΠΓΔΜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδος στα Σκόπια 

DTC “Bunjakovec”, Unit 15, 2nd floor, Partizanski Odredi 
91000 Skopje  -  FYROM  

Tel. +3892 3129456 - 3129458 
Fax +3892 3129441 

e-m ail  office@ hellastrade-skopje.com 
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Η  ΑΓΟΡΑ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ  ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ 

 
 
1- ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 
Λόγω ακαταλληλότητος κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, το ελαιόδενδρο δεν ευδοκιμεί στο 
έδαφος της πΓΔΜ. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή.   
 
2- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ  
 
Στην αγορά της πΓΔΜ ο κύριος όγκος των εισαγωγών ελαιολάδου  προέρχεται απο την Ελλάδα και 
δευτερευόντως απο την Ιταλία. Ως προς τις βρώσιμες επιτραπέζιες ελιές, ο κύριος όγκος προέρχεται απο 
Ελλάδα και δευτερευόντως απο Τουρκία, Κροατία, Αίγυπτο και Ιορδανία.  Εκ των διαθέσιμων στοιχείων 
που εμπεριέχονται ατους πίνακες οι οποίοι παρατίθενται κατωτέρω, προκύπτει οτι στις βρώσιμες 
επιτραπέζιες ελιές η Ελλάς κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με 94,6 %  του συνόλου των εισαγωγών, 
ακολουθούμενη, σε μικρότερες ποσότητες, απο την Τουρκία. Αναφορικά με το ελαιόλαδο, απο τα στοιχεία 
του επισυναπτόμενου  πίνακα επιβεβαιώνεται  η κυριαρχία της χώρας μας με μερίδιο 85%  στην εγχώρια 
αγορά, έναντι 15 %  της Ιταλίας.  
 
 Import of Olives - 2005  
TARRIF CODE  QUANTITY  VALUE CONTRY OF IM PORT 
2005701000  packaging up to 5 kg. USD   
  663578.00  1275372.00    Greece    
  428.00 2565.00 Croatia  
  160.00 143.00 Italy     
  111197.00 250690.00 Turkey    
  180.00 512.00 USA    
TARRIF CODE  QUANTITY  VALUE CONTRY OF IM PORT 
2005709000 packaging more than 5 kg USD   
  36000.00 63320.00 Egypt   
  1118496.00 2256959.00 Greece  
  256.00 1590.00 Croatia  
  9600.00 11950.00 Jordan  
  560.00 128.00 Turkey  
 Import of olives - 2006  
TARRIF CODE  QUANTITY  VALUE CONTRY OF IM PORT 
2005701000 packaging up to 5 kg. USD   
   398532.00 743603.00  Greece   
  26.00 152.00 Croatia  
  19506 43243.00 Turkey   
TARRIF CODE  QUANTITY  VALUE CONTRY OF IM PORT 
2005709000 packaging more than 5 kg  USD   
  613963.00 1191559.00 Greece   
  12.00 89.00 Croatia  
  19506 43243.00 Turkey   
    
 Import of Olive Oil  - 2005  
    
TARRIF CODE  QUANTITY  VALUE DEN   
15091010 000 LITRES     
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  18 7.029,00 GR 
  12,75 7.028,00 GR 
  820 182.682,00 GR 
        
Total 1 850,75 196.739,00   
15091090 000        
  1.648,80 337.529,00 GR 
  9,8 9.651,00 IT 
  690 202.852,00 IT 
  337 99.524,00 HR 
  1.648,80 348.256,00 GR 
  780 146.126,00 IT 
  90 21.195,00 IT 
  357 71.794,00 IT 
  5.206,00 1.179.379,00 IT 
  219 42.552,00 IT 
  1.648,80 344.458,00 GR 
  2.886,00 175.448,00 CZ 
  796 155.536,00 IT 
  600 128.121,00 IT 
  329 67.158,00 IT 
  796 172.089,00 IT 
  738 167.996,00 IT 
  270 82.181,00 IT 
  630 170.686,00 IT 
  412 75.129,00 BA 
  2.700,00 673.877,00 GR 
  1.008,00 299.625,00 IT 
  538 140.156,00 IT 
  142 35.333,00 IT 
  342 99.718,00 HR 
  1.800,00 298.470,00 IT 
  1.012,28 280.948,00 TR 
  23,48 1.898,00 US 
  5,03 1.108,00 US 
        
Total 2 27.662,99 5.828.793,00   
15099000 000        
  3.180,00 725.651,00 GR 
  2.196,00 292.870,00 GR 
  1.152,00 335.234,00 GR 
  1.710,00 347.843,00 GR 
  1.428,00 250.274,00 GR 
  1.505,90 407.372,00 GR 
  1.200,00 289.341,00 GR 
  396 67.807,00 GR 
  14.406,40 1.773.934,00 GR 
  2.115,96 602.489,00 GR 
  1.698,00 544.932,00 IT 
  1.440,00 171.657,00 GR 
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  14.326,24 1.735.681,00 GR 
  408 87.160,00 GR 
  1.847,00 450.096,00 GR 
  16.224,00 2.124.269,00 GR 
  14.225,08 1.670.947,00 GR 
  1.890,00 343.583,00 JO 
  1.584,00 337.426,00 GR 
  1.075,00 230.120,00 GR 
  15.350,00 1.836.268,00 GR 
  444 117.858,00 HR 
  1.455,00 419.807,00 GR 
  16.150,00 1.701.857,00 GR 
  1.143,17 180.771,00 GR 
  995 300.867,00 GR 
  1.602,00 397.044,00 GR 
  0,1 1.491,00 DE 
  500 37.676,00 IT 
  720 127.596,00 IT 
  1.995,00 433.399,00 GR 
  420 95.749,00 GR 
  1.620,00 358.026,00 GR 
  1.140,00 253.567,00 GR 
  1.540,00 372.090,00 GR 
  120 34.390,00 GR 
  24 5.291,00 IT 
Total 3 129.225,85 19.462.433,00   
Total 1+2+3   25.487.965,00   
 
Duty 8.5%  for Olive oil    
VAT 5%  for Olive oil     
Total import of olive oil from Greece is 132.446.90 liters for 2005.    
The value of the import from Greece is 20.184.865.00 DEN or 394.810,12 US$ 
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3- ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
 
Απο την συγκριτική ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, προκύπτει μία εμφανής ανοδική τάση της 
αγοράς, ιδιαίτερα κατα την τελευταία πενταετία, κατα την οποία το ελληνικό ελαιόλαδο εισάγεται και 
διακινείται κυρίως  μέσω των ελληνικών συμφερόντων δικτύων διανομής του Ομίλου τροφίμων ‘’ 
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ‘’, ο οποίος δραστηριοποιείται στην πΓΔΜ απο το 1996 με 8 πολυκαταστήματα, και 
δευτερευόντως μέσω άλλων τοπικών  και ελλήνων εισαγωγέων - χονδρεμπόρων. Αξίζει να σημειωθεί οτι 
πρίν απο την εγκατάσταση του εν λόγω Ομίλου στην πΓΔΜ, εισαγωγές ελληνικού ελαιολάδου στη χώρα 
επραγματοποιούντο μόνο σποραδικώς. Ως επι το πλείστον, οι καταναλωτές της πΓΔΜ, χρησιμοποιούσαν 
ηλιέλαια και σπορέλαια, λόγω της χαμηλότερης τους τιμής, ενίοτε δε πυρηνέλαιο. Ωστόσο, κατα τα 
τελευταία χρόνια, εξαιτίας της  γεωγραφικής γειτνίασης με την Ελλάδα και της σταδιακής  εξοικείωσης 
των επισκεπτών της πΓΔΜ με τη μεσογειακή διατροφή και  το ελληνικό ελαιόλαδο, παρατηρείται μία 
μεταστροφή σημαντικής μερίδος  του εγχωρίου καταναλωτικού κοινού προς το ελαιόλαδο. Εξ’ άλλου, 
τόσο η ενημέρωση σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου όσο και  η διαφήμιση της 
μεσογειακής κουζίνας, της οποίας βάση αποτελεί το ελαιόλαδο,  συνέβαλαν προς αυτή την κατεύθυνση, 
κυρίως στα Σκόπια και τις μεγάλες πόλεις της πΓΔΜ ( Μοναστήρι, Τέτοβο, Αχρίδα ). Αναφορικά με τις 
βρώσιμες επιτραπέζιες ελιές, παρατηρούμε οτι οι καταναλωτές της πΓΔΜ, λόγω κοινών γευστικών 
προτύπων και συχνών επισκέψεων στην Ελλάδα, προτιμούν τις ελληνικές ελιές και ιδιαιτέρως τις 
φημισμένες ποικιλίες περιοχής Καλαμών.  
 
4- ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ , ΤΥΠΟΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΤΙΜΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
Σήμερα υπάρχει στην αγορά της πΓΔΜ ευρύ φάσμα τύπων ελαιολάδου κυρίως ελληνικής και ιταλικής 
προέλευσης , όπως το  έξαιρετικά  παρθένο οξύτητος < 0,8 % , το παρθένο οξύτητος < 2% , το εξευγενισμένο 
ή ραφινέ και  το ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας, ενω αισθητή στα ράφια των σημείων λιανικής είναι 
τελευταίως το ελαιόλαδο με άγρια βότανα. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι ελληνικοί τύποι ‘ALTIS’, 
‘ΜΙΝΕΡΒΑ’, ‘CRETA-ISLAND’, ‘KALLISTON’, ‘ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΝ’, ‘’ ΑLEXANDROS’’, κα, που φέρουν  
την ένδειξη ‘’ olive oil from greece’’και διατίθενται, ως επι το πλείστον, μέσω σημείων λιανικής της 
αλυσίδας ‘BΕΡΟΠΟΥΛΟΣ’, η οποία έχει επεκτείνει την παρουσία της στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά 
πόλεις της πΓΔΜ ( Σκόπια, Μοναστήρι, Τέτοβο). Ως προς το ιταλικό ελαιόλαδο, το οποίο είναι ελαφρώς 
φρουτώδες και αποτελεί στην πΓΔΜ τον κύριο ανταγωνιστή μας, σημειώνεται οτι εισάγεται και διακινείται 
απο περιορισμένο αριθμό χονδρεμπόρων, συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού Ομίλου ‘ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ’.  
Ενδεικτικώς αναφέρονται οι τύποι ‘ΜΟΝΙΝΙ’, ‘ΒΕΡΤΟLI‘, ‘TARTUFO’, ‘OLITALIA’, ‘ ROZM ARINO’, 
‘SALVATORI’, κ.α  Στην πΓΔΜ δεν παρατηρείται το φαινόμενο άλλων βαλκανικών χωρών, όπου οι 
καταναλωτές προτιμούν, λόγω χαμηλότερης τιμής, ελιές τουρκικής προέλευσης μαύρου χρώματος, οι οποίες 
έχουν υποστεί διαδικασία τεχνητής ωρίμανσης και βαφής. 
 
Συσκευασία : Αξίζει να σημειωθεί οτι το ελληνικό και το ιταλικό ελαιόλαδο καλύπτουν όλο το φάσμα της 
συσκευασίας ( 0,5L  - 0,75L – 1L – 3L), ορισμένες εκ των οποίων είναι υψηλής αισθητικής, σε υάλινη 
συσκευασία, ενώ στα σημεία λιανικής διατίθεται και τυποποιημένο ελαιόλαδο ελληνικής προέλευσης σε 
πλαστική φιάλη.  
Σήμανση, βάσει της νομοθεσία της πΓΔΜ, για λόγους προστασίας του εγχώριου καταναλωτή, το 
τυποποιημένο  ελαιόλαδο και οι τυποποιημένες ελιές  υποχρεούνται να φέρουν αυτοκόλλητη ταινία  ( sticker 
),  στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά  του 
προϊόντος, μεταφρασμένα στην τοπική διάλεκτο, με ευθύνη του εξαγωγέα, καθώς και οι λοιπές 
προδιαγραφές βάσει των κανόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.  
 
Οσον αφορά τις βρώσιμες επιτραπέζιες ελιές, η μεγαλύτερη κατανάλωση παρατηρείται στις ελιές οι οποίες 
διατίθενται χύδην στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων και στις ανοικτές λαϊκές αγορές, ενω σε μικρότερο 
ποσοστό κυκλοφορούν σε συσκευασία.   
 
Τέλος, σε ό,τι αφορά στις τιμές του ελαιολάδου, σημειώνεται οτι, παρα την σημαντική ανοδική τάση της 
αγοράς,  το ελαιόλαδο δεν κατόρθωσε επι του παρόντος να καταστεί στην πΓΔΜ ‘’ λαϊκό προίόν ’’ προσιτό 
σε όλους και να εισέλθει στην συντριπτική πλειοψηφία των ντόπιων νοικοκυριών. Η τιμή του εξακολουθεί 
να θεωρείται  υψηλή, άν όχι απαγορευτική, για ένα σημαντικό κομμάτι των εγχωρίων καταναλωτών. 
Ενδεικτικώς αναφέρουμε οτι οι λεγόμενες ‘’ οικονομικές ‘’ συσκευασίες του 1L  και 3L πωλούνται 
αντίστοιχα 6 και 12  Ευρώ, τιμές  λιανικής ιδιαίτερα υψηλές σε μία χώρα στην οποία ο μέσος μηνιαίος 
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μισθός μεταξύ  200  και 300 Ευρώ. Στα ανωτέρω προστίθεται και η αρνητική διεθνής συγκυρία ( 
κατακόρυφη αύξηση της  ζήτησης  λόγω ζημιών που υπέστη το ισπανικό ελαιόλαδο ), με αποτέλεσμα την 
περαιτέρω άυξηση της τιμής ex factory  σε 4 Ευρώ για τη νέα σοδειά 2006, παράμετρος  που επιδρά 
αποθαρρυντικά στις προτιμήσεις της ευρείας μάζας των καταναλωτών της πΓΔΜ. Συνεπώς, στην παρούσα 
φάση, το ελαιόλαδο απευθύνεται κυρίως  στις εύπορες  κοινωνικές κατηγορίες του εγχώριου καταναλωτικού 
κοινού που διαθέτει την κατάλληλη ενημέρωση και επαρκή οικονομική επιφάνεια. Παρα ταύτα, απο 
πλευράς μας σημειώνεται οτι, όπως σε όλες  υπο μετάβαση οικονομίες της ΝΑ Βαλκανικής,  αναδύονται 
στην πΓΔΜ κατα τα τελευταία χρόνια, αργά αλλά σταθερά,  νέα κοινωνικά  στρώματα που διαθέτουν 
επαρκή οικονομική επιφάνεια για πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητος, όπως το ελαιόλαδο. 
 
Αναφορικά με το εισαγωγικό καθεστώς ελιών, σημειώνεται οτι για τα κοινοτικής προελεύσεως προϊόντα 
εφαρμόζεται μηδενικός δασμός για εισαγωγές σε επίπεδο ποσοστώσεων ( quotas ) που δεν υπερβαίνουν τους 
1.600 τόνους, ενώ οι εισαγωγές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό επιβαρύνονται με τελωνειακό δασμό 11% . 
Τα προϊόντα προελεύεσεως τρίτων χωρών επιβαρύνονται με τελωνειακούς δασμούς ύψους 20%  
Σημειώνεται οτι όλες οι επιτραπέζιες ελιές επιβαρύνονται με ΦΠΑ κατα την εισαγωγή σε ποσοστό 5% .  
 
Αναφορικά με το εισαγωγικό καθεστώς ελαιολάδου, σημειώνεται οτι για τα κοινοτικής προελεύσεως 
προϊόντα εφαρμόζεται μηδενικός δασμός για εισαγωγές οι οποίες, σε επίπεδο ποσοστόσεων , δεν 
υπερβαίνουν τους 400 τόνους, ενω οι εισαγωγές που υπερβαίνουν το ποσό αυτό επιβαρύνονται με 
τελωνειακό δασμό 8,5% , ενώ το ελαιόλαδο προελεύεσεως τρίτων χωρών επιβαρύνεται με δασμό 10,5% . 
Τέλος, σημειώνεται οτι η εισαγωγή ελαιολάδου, κοινοτικής ή μή προέλευσης,  επιβαρύνεται με ΦΠΑ 5% .  
 
5- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ  
 
Παρα το μικρό της μέγεθος ( 2, 1 εκατ. κάτοικοι ), η πΓΔΜ μπορεί να συμπεριφθεί, υπο προϋποθέσεις, στον 
κατάλογο των χωρών υψηλού ενδιαφέροντος. Οπως προαναφέρθηκε, ήδη παρατηρείται στην εν λόγω αγορά 
κατα τα τελευταία χρόνια μία προοδευτική υποκατάσταση των φυτικών ελαίων απο ελαιόλαδο. Εξ’ άλλου, 
βάσει των στοιχείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Ελαιολάδου, παρατηρείται συνολικά μια ανοδική 
κατανάλωση ελαιολάδου, το οποίο εκτοπίζει τα λοιπά φυτικά έλαια. Συνεπώς, μέ δεδομένο ότι το ελαιόλαδο 
αποτελεί το πλέον δυναμικό εξαγώγιμο ελληνικό προϊόν, η προσπάθεια απο ελληνικής πλευράς θα πρέπει να 
επικεντρωθεί στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού της πΓΔΜ σχετικά με τα υγιεινά συστατικά και 
την υψηλή διατροφική αξία του ελληνικού τυποποιημένου και πιστοποιημένου σε επώνυμες συσκευασίες 
ελαιολάδου, προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση με το αμφιβόλου ποιότητος και συχνά νοθευμένο  
χύδην ελαιόλαδο το οποίο διατίθεται, κυρίως, στις λαίκές αγορές της πΓΔΜ. Κύριος στόχος είναι  να γίνει 
κατ’ αρχάς κατανοητή  στο καταναλωτικό κοινό της  πΓΔΜ η τεράστια διαιτητική και γευστική διαφορά 
μεταξύ εξαιρετικά παρθένου και λοιπών ποιοτικών τύπων ελαιολάδου. 
 
Τούτο δύναται να επιτευχθεί με ανάληψη στοχευμένων προωθητικών δράσεων, ήτοι  
 

- Διοργάνωση επιλεγμένων γαστρονομικών εκδηλώσεων γευσιγνωσίας με επίκεντρο το 
ελαιόλαδο, με στόχο να αναδειχθεί  η ποιοτική υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών μας καθώς και τα  
συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελαιολάδου έναντι των φυτικών ελαίων ( γεύση, παράδοση, υγεία), 
που απορρέουν απο τις ιδιαίτερες εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας. 

  
- Ειδική αναφορά, μέσω της προβολής του ελαιολάδου,  στην πολιτιστική ταυτότητα της χώρας 

μας, τον τουρισμό, τη μεσογειακή διατροφή και την εικόνα για τον πολιτισμό ελιάς μέ ενημερωτική 
εκστρατεία για τις φημισμένες  ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας, μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνεται και η Χαλκιδική,  οποία  αποτελεί τον κύριο τουριστικό προορισμό για 
εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες της πΓΔΜ.  

 
- Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί  και στην προσπάθεια διαφοροποίησης του ελληνικού 

ελαιολάδου σε σχέση με τα αντίστοιχα  προϊόντα των ανταγωνιστών μας, με κριτήριο την προβολή 
του καλλιτεχνικού ‘’ labeling’’, την χρήση ευκρινών και επεξηγηματικών  ετικεττών με ειδική 
επισήμανση για ελαιόλαδα οργανικής ή βιολογικής καλλιέργειας, την προβολή  καλαίσθητων 
υάλινων  συσκευασιών και όχι πλαστικών φιαλών, τις αναφορές σε προστατευόμενες ονομασίες 
προέλευσης και  γεωγραφικές ενδείξεις, κλπ.  
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- Τέλος, σε επίπεδο τεχνικών προώθησης ‘’ m arkerting ‘’, απο πλευράς μας σημειώνεται οτι 
ικανός αριθμός τύπων ιταλικού ελαιολάδου κυκλοφορεί στα ράφια των καταστημάτων τροφίμων 
της πΓΔΜ σε συσκευασίες δώρου, οι οποίες εμπεριέχουν και αντίγραφα λαϊκής τέχνης της χώρας, 
όπως πήλινα αγγεία κ.α, φέροντας την ένδειξη ‘popular art of Italy’’. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν  
τεχνικές πωλήσεων της ιταλικής πλευράς, θεωρούμε οτι οι αναφορές στην ελληνική λαϊκή 
παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό εν γένει  αποτελούν παράμετρο η οποία πρέπει να ληφθεί υπ’ 
όψιν κατα την προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου στην εδώ αγορά.     

 
Το Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων έχει επισημάνει προς τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου τα οφέλη, 
τα οποία θα μπορούσαν, υπο προϋποθέσεις, να προκύψουν απο την ανάληψη των εν λόγω προωτοβουλιών. 
Ιδιαίτερα κατα το τρέχον έτος, το οποίο έχει καθιερωθεί ως ‘’ έτος ελαιολάδου ‘’, θεωρούμε οτι η συγκυρία 
είναι κατάλληλη για το λόγο αυτό  επανερχόμεθα σε παλαιότερη εισήγησή μας για  την διοργάνωση 
εκδήλωσης ‘ ΜΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ’ με  επίκεντρο το ελαιόλαδο και τις ελιές, τα οποία  
αποτελούν, ως γνωστόν, τα πλέον δυναμικά εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας.  
 
Οι προϋποθέσεις για την διοργάνωση απο πλευράς μας της εν λόγω εκδήλωσης είναι εξαιρετικά ευνοϊκές, 
δεδομένου αυτή μπορεί να φιλοξενηθεί στους χώρους της ελληνικών συμφερόντων αλυσίδας τροφίμων ‘’ 
VERO- Βεροπουλος ‘’, όπου διακινείται ο κύριος όγκος του εισαγόμενου στην πΓΔΜ ελληνικού 
ελαιολάδου. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι στην διαδικασία της τοποθέτησης οι σημαντικότερες ελληνικές 
εξαγωγικές εταιρείες προσπαθούν να καθιερωθούν κρατώντας τα προϊόντα τους στα ράφια των σουπερ-
μάρκετ της εγχώριας αγοράς, ο εν λόγω χώρος κρίνεται από πλευράς μας ο καταλληλότερος για τη 
δημιουργία θετικών προσδοκιών από την διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης 
 
Πέραν των καταλόγων μεγάλων ‘’ brand names ‘’ ελληνικών εξαγωγικών οίκων, κρίνεται σκόπιμη απο 
πλευράς μας η διανομή σχετικού διαφημιστικού υλικού, newsletters, posters, συνταγές για τις χρήσεις 
ελαιολάδου, ενω θα πρέπει να εξετασθεί η σκοπιμότητα διοργάνωσης  παράλληλων εκδηλώσεων για την 
μεσογειακή κουζίνα και ενδεχομένως άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με το ελαιόλαδο και τις ελιές.  
Σημειώνεται οτι η λεγόμενη ‘’ ελληνική χωριάκη σαλάτα’’, της οποίας βασικό συστατικό αποτελεί το 
ελαιόλαδο, έχει πλήρως καθιερωθεί και διατίθεται με επιτυχία  στο σύνολο των χώρων μαζικής εστίασης της 
πΓΔΜ. Υπενθυμίζεται οτι άλλες χώρες με λιγότερο ισχυρή οικονομική παρουσία στην πΓΔΜ απ΄αυτήν της 
Ελλάδος έχουν κατα το παρελθόν διοργανώσει και υποστηρίξει στον ίδιο χώρο προσπάθειες προβολής 
τυποποιημένων τροφίμων προέλευσής τους, όπως λ.χ η Γερμανία, η οποία διοργάνωσε πρόσφατα ‘’ μήνα 
γερμανικών προϊόντων ‘’. 
 
Στο πλαίσιο της ‘’εκστρατείας ελαιολάδου‘’ την οποία έχει αναλάβει η χώρα μας, Το Γραφείο ΟΕΥ 
Σκοπίων  διαθέτει τον απαραίτητο υποστηρικτικό μηχανισμό και, σε συνεργασία με τον ΟΠΕ και την Δ/νση 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του ΥΠΕΞ, δύναται να συμβάλει στην ενίσχυση ανωτέρω προωθητικών 
δράσεων στην αγορά της πΓΔΜ.  
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΩΝ  
 
Η Πολωνία διαθέτει αξιόλογη παραγωγή λαδιών και λιπαρών φυτικής και ζωικής προέλευσης. Παράγει λάδι 
αγριοκράμβης (rapeseed), ηλιέλαιο, μαργαρίνη, βούτυρο και βρώσιμο λίπος (κυρίως χοιρινό). Οι 
κλιματολογικές συνθήκες (μακρύς χειμώνας με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) και οι διατροφικές ανάγκες 
του πληθυσμού καθιστούν τα  λιπαρά αναπόσπαστο τμήμα της διατροφής του Πολωνού και μάλιστα με 
ποσοστό κατανάλωσης το οποίο υπερβαίνει το μέσο επίπεδο κατανάλωσης στην  Δυτική Ευρώπη. Πρώτη 
ύλη της βιομηχανίας φυτικών λιπαρών είναι η αγριοκράμβη (rape) και το ηλιοτρόπιο. Οι καλλιέργειες 
αγριοκράμβης συνιστούν 6%  περίπου των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Πολωνία. Η παραγωγή 
αγριοκράμβης ανήλθε το 2004 σε 1,6 εκατ. τόνους σημειώνοντας διπλάσια αύξηση σε σχέση με το 2003.  
 
Η αγορά φυτικών λαδιών της Πολωνίας ανέρχεται σε 615.848 τόνους (2005). Η παραγωγή κραμβέλαιου 
ύψους 447.532 τόνων, καλύπτει την εγχώρια ζήτηση λαδιού σε ποσοστό 72% . Η αγορά μαργαρίνης 
ανέρχεται σε 326.817 τόνους (2005). Οι ανάγκες της αγοράς υπερκαλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή, 
ενώ ένα 10%  περίπου εξάγεται κυρίως στην ΕΕ. Η εγχώρια παραγωγή βουτύρου ανήλθε σε 170.000 τόνους 
το 2005, αυξημένη κατά 4%  σε σχέση με το 2004. Ο κλάδος μεταποίησης λαδιών και λιπαρών παρουσιάζει 
δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία πενταετία, ιδίως μετά την είσοδο της Πολωνίας στην ΕΕ. Ενδεικτικά, οι 
πωλήσεις του κλάδου ανήλθαν σε 2,34 δισεκ. Ζλότυ το 2005 (725,4 εκατ.USD) σημειώνοντας αύξηση 6,5%  
σε σχέση με το 2004.Οι πωλήσεις του κλάδου λαδιών και λιπαρών αντιπροσωπεύουν 2,6%  επί των 
συνολικών πωλήσεων του κλάδου μεταποίησης τροφίμων.  
 
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΩΝ  
 
Η Πολωνία εισάγει κυρίως λάδια και φυτικά λιπαρά. Οι εξαγωγές της εντοπίζονται στο βούτυρο και από το 
2004 σημειώνονται εξαγωγές μαργαρίνης καθώς και φυτικών λαδιών (κραμβέλαιου ως επί το πλείστον) 
προς την αγορά της ΕΕ. Ειδικότερα, οι εξαγωγές βουτύρου της Πολωνίας ανήλθαν το 2004 σε 27.529 
τόνους αξίας 65,87 εκατ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης 199%  σε όγκο και 277%  σε αξία. 
Σημαντικότερες αγορές προορισμού ήταν το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ. Το 
2004 παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά και εξαγωγές φυτικών λαδιών (15.07-15.15), οι οποίες ανήλθαν σε 
34.401 τόνους αξίας 20,6 εκατ. Ευρώ. Το 95%  του όγκου των εξαγωγών διοχετεύθηκε στην Γερμανία. Η 
Πολωνία εξήγαγε επίσης για πρώτη φορά το 2004 μαργαρίνη και βρώσιμα παρασκευάσματα από λίπη ή 
λάδια (φυτικά ή ζωικά, κωδ. 15.17). Το ύψος των εξαγωγών ανήλθε σε 9.403 τόνους αξίας 15,34 εκατ. Ευρώ 
με σημαντικότερες αγορές προορισμού την Λετονία και την Γερμανία.  
 
Οι εισαγωγές της Πολωνίας στην κατηγορία των παρασκευασμένων ζωικών ή φυτικών λιπών και λαδιών 
(15.16), ανήλθαν το 2004 σε 102.773 τόνους αξίας 72,1 εκατ. Ευρώ μειωμένες 11%  σε όγκο και 1,7%  σε 
αξία. Κυριότεροι προμηθευτές ήταν η Γερμανία (σε ποσοστό 53%  της αξίας εισαγωγών), η Ολλανδία (18% ) 
και η Σουηδία (16% ). Οι εισαγωγές της Πολωνίας στην κατηγορία των φυτικών λαδιών (15.07-15.15) 
ανήλθαν το 2004 σε 264.905 τόνους αξίας 152,87 εκατ. Ευρώ, αυξημένες 17,8%  σε όγκο και 33,5%  σε αξία. 
Κυριότεροι προμηθευτές ήταν η Γερμανία (σε ποσοστό 25%  της αξίας εισαγωγών), η Ρουμανία (11,6% ), η 
Ινδονησία (10,8% ), η Ιταλία (10,3% ), το Βέλγιο (6,6% ), η Ολλανδία (6,6% ), και η Ισπανία (5,2% ).  
 
 
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
 
Η πολωνική αγορά βρώσιμων λιπαρών και λαδιών διακρίνεται σε δύο βασικά τμήματα: 

• Το τμήμα των κίτρινων λιπαρών (μαργαρίνη- βούτυρο- προϊόντα επάλειψης που συνδυάζουν 
διάφορες κατηγορίες λιπαρών).  

• Το τμήμα των λαδιών στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ελαιόλαδο.  
 
Οι πωλήσεις κίτρινων λιπαρών ανέρχονται σε 266.000 τόνους αξίας 2,06 δισεκ. ζλότυ (στοιχεία για την 
περίοδο 12/2004 έως 11/2005). Η μαργαρίνη αντιπροσωπεύει 59%  των πωλήσεων, το βούτυρο 25%  και τα 
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προϊόντα επάλειψης (mix λιπαρών)16% . Οι πωλήσεις λαδιών ανέρχονται σε 122 εκατ. λίτρα αξίας 560 εκατ. 
ζλότυ (την περίοδο 12/2004 έως 11/2005) σημειώνοντας αύξηση 6,5%  από πλευράς όγκου και 2%  σε αξία 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στην διάρθρωση των πωλήσεων στην κατηγορία των λαδιών, μεγαλύτερο 
ποσοστό κατέχει το κραμβέλαιο (80,7%  του όγκου και 70%  της αξίας πωλήσεων), του οποίου το μερίδιο 
αγοράς μειώθηκε 6%  σε σχέση με το 2004.  
 
Το ελαιόλαδο κατέχει μερίδιο 3%  επί του όγκου πωλήσεων και 13%  επί της συνολικής αξίας πωλήσεων 
στην κατηγορία των λαδιών.  
Το ηλιέλαιο αντιπροσωπεύει  5%  σε όγκο και σε αξία πωλήσεων.  
Το σογιέλαιο αντιπροσωπεύει  2,5%  σε όγκο και 1,8%  σε αξία πωλήσεων.  
 
Στο τμήμα των κίτρινων λιπαρών , η εταιρεία Unilever έχει κυρίαρχη θέση ελέγχοντας το ¼ της σχετικής 
αγοράς. Η εταιρεία Kruszwica S.A. -μέλος του αμερικάνικου ομίλου Bunge- έχει αναλάβει για λογαριασμό 
της Unilever την παραγωγή κίτρινων λιπαρών. Στην δεύτερη θέση βρίσκονται οι εταιρείες Zaklady 
Przemyslu Tluszczowego W arszawie και Bielmar, οι οποίες κατέχουν μερίδιο 16 και 15%  αντίστοιχα. 
Έπονται  οι εταιρείες Raisio Polska Sp. z o. o. και  Elmilk Sp. z o. o.  
Στο τμήμα των λαδιών οι εταιρείες με τα σημαντικότερα μερίδια αγοράς είναι: 

• Zaklady Τluszczowe Kruszwica (Παράγει και διαθέτει στην αγορά το δημοφιλέστερο ηλιέλαιο με 
την επωνυμία “Kujawski”).   

• Bielmar (γκάμα φυτικών λαδιών). 
• Index Food Distribution (εισαγωγή και διανομή ελαιολάδου του ιταλικού οίκου M onini καθώς και 

λαδιού από σπόρους σταφυλιού του ίδιου οίκου).  
• Olvit (γκάμα φυτικών λαδιών). 
• Zaklady Przemyslu Tluszczowego W arszawie (γκάμα φυτικών λαδιών). 

 
Στοιχεία για την κατανάλωση λαδιών και λιπαρών  
 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σημειώνονται ορισμένες μεταβολές στην κατανάλωση  λαδιών και 
λιπαρών γεγονός που υποδηλώνει και μια γενικότερη αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού. 
Ειδικότερα, την περίοδο 1990-2004 η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση λιπαρών αυξήθηκε κατά 7 κιλά. 
Μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση αυτή έχουν τα φυτικά λιπαρά, η ετήσια κατανάλωση των οποίων 
αυξήθηκε στα 19,5 κιλά το 2004 από 7,6 κιλά το 1990. Την ίδια περίοδο σημειώνεται πτώση στην 
κατανάλωση βουτύρου κατά  43%  και πτώση 17%  στην κατανάλωση λοιπών ζωικών λιπαρών.  
Το 2004 κάθε Πολωνός κατανάλωσε 30,7 κιλά λιπαρών εκ των οποίων 19,5 κιλά φυτικών λιπαρών, 6,8 κιλά 
ζωικών λιπαρών και 4,4 κιλά βουτύρου.   
 
 

 
Πίνακας 1: Εξέλιξη της κατανάλωσης λιπαρών στην Πολωνία   

 
 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

 
Σύνολο 
βρώσιμων 
λιπαρών  
Εκ των οποίων  

 
23,6 kg 

 
25,3kg 

 
28,4 kg 

 
29,5 kg 

 
30,8 kg 

 
29,2kg 

 
30,7kg 

-ζωικά λιπαρά 8,2 kg 7,2kg 6,6 kg 6,7 kg 6,7 kg 6,9kg 6,8kg 
 

-φυτικά λιπαρά 7,6 kg 14,4kg 17,6 kg 18,5 kg 19,5 kg 17,6kg 19,5kg 
 

-βούτυρο 7,8 kg 3,7kg 4,2kg 4,3kg 4,6kg 4,7kg 4,4kg 
 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας της Πολωνίας  
 
Ο μέσος Πολωνός καταναλώνει καθημερινά στην διατροφή του βούτυρο και λοιπά λιπαρά ζωικής 
προέλευσης σε ποσοστό 12%  και λιπαρά φυτικής προέλευσης σε ποσοστό 6% .   Με βάση τα παραπάνω 
ποσοστά, η κατανάλωση στην Πολωνία υπερβαίνει το μέσο ετήσιο επίπεδο κατανάλωσης στην Δυτική 
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Ευρώπη, κατά 2 κιλά όσον αφορά το βούτυρο και άλλα λιπαρά ζωικής προέλευσης και κατά 3 κιλά όσον 
αφορά στα φυτικά λιπαρά. Σύμφωνα με αποτελέσματα διατροφικών ερευνών, οι Πολωνοί προτιμούν στην 
διατροφή τους, το λάδι και την μαργαρίνη σε ποσοστό 83% , προϊόντα mix λιπαρών σε ποσοστό 50% , και το 
ελαιόλαδο σε ποσοστό 14% . Για επάλειψη προτιμάται η μαργαρίνη σε ποσοστό 48% , το βούτυρο (34% ) και 
τα προϊόντα mix (18% ). Στην μαγειρική προτιμάται το κραμβέλαιο και το ηλιέλαιο σε ποσοστό 31%  έκαστο, 
τα λιπαρά ζωικής προέλευσης (23% ), η μαργαρίνη (8% ), το βούτυρο (5% ) και το ελαιόλαδο (2% ).  
 

Πίνακας 2: Συχνότητα κατανάλωσης λιπαρών από τα νοικοκυριά  
περίοδος μέτρησης Β’ εξάμηνο του 2003 

Προϊόν καθημερινά ή κάθε 
δεύτερη μέρα   

μία ή δύο φορές την 
εβδομάδα 

Βούτυρο 36,8 %  27,1 %  
Μαργαρίνη 38,9 %  31,5 %  
mix λιπαρών 41,5 %  29,8 %  
Φυτικά λάδια 21,6 %  44,7 %  
Ελαιόλαδο 6,4 %  21,0 %  
Πηγή: Περιοδικό “Agro Trendy “, τεύχος Δεκ. 2004 

 
4. Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ  
 
Το ελαιόλαδο αρχίζει να κερδίζει έδαφος στην αγορά βρώσιμων λαδιών της Πολωνίας από το 2001 και 
μετά. Οι παράγοντες που συνέβαλαν σ’ αυτή την εξέλιξη είναι πολλαπλοί. Η επιτάχυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης και η συνακόλουθη άνοδος του εισοδήματος, η τάση για υγιεινότερη διατροφή, η προβολή του 
ελαιολάδου ως υγιεινού προϊόντος που εντάσσεται στην Μεσογειακή διατροφή, η αύξηση του αριθμού 
πολωνών τουριστών σε χώρες της Μεσογείου και η γνωριμία με τοπικές συνταγές που έχουν σαν βάση το 
ελαιόλαδο καθώς και η είσοδος του ελαιολάδου και των ελιών στα κανάλια διανομής τροφίμων της 
Πολωνίας. Το ελαιόλαδο διατίθεται σε όλα σχεδόν τα καταστήματα τροφίμων. Διατίθεται σε ευρεία ποικιλία 
(εξαιρετικά παρθένο, παρθένο, εξευγενισμένο, πυρηνέλαιο, αρωματισμένο με διάφορα βότανα, οργανικό), 
συσκευασίες και τιμές, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις των καταναλωτών διαφορετικών 
κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων. Μεταξύ των φυτικών λαδιών, το ελαιόλαδο χαίρει της υψηλότερης 
εκτίμησης του καταναλωτικού κοινού. Από τα ελαιόλαδα εκτιμάται περισσότερο το παρθένο, ακολουθεί το 
εξευγενισμένο και τελευταίο έρχεται το πυρηνέλαιο. Το ελαιόλαδο συνιστά 3,5%  του όγκου της αγοράς 
λαδιών και 13%  επί των συνολικών πωλήσεων.  Ο όγκος των πωλήσεων ελαιολάδου το 2004 ανήλθε σε 3,5 
εκατ. λίτρα συνολικής αξίας 66,1 εκατ. Ζλότυ. Το μερίδιο αγοράς του ελαιολάδου ως ποσοστό της αξίας 
πωλήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο, διότι η τιμή ενός λίτρου ελαιολάδου είναι σημαντικά υψηλότερη σε 
σχέση την τιμή ενός λίτρου λοιπών φυτικών λαδιών (κραμβέλαιο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο). Ενδεικτικά, ένα 
λίτρο κραμβέλαιο κοστίζει περίπου 3,5 ζλότυ (0,90 Ευρώ), ένα λίτρο ηλιέλαιο 4,5 ζλότυ (1,20Ευρώ) και ένα 
λίτρο σογιέλαιο γύρω στα 5,5 ζλότυ (1,4 Ευρώ). Αντίστοιχα, η τιμή ενός λίτρου πυρηνέλαιου κυμαίνεται 
μεταξύ 18 με 22 ζλότυ (4,5 με 5,5 Ευρώ) και η τιμή ενός λίτρου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου 
κυμαίνεται μεταξύ 30 με 40 ζλότυ (7,7 με 10 Ευρώ).  
 
Πίνακας: Τιμές λιανικής ελαιολάδου *  
Ελαιόλαδα Τιμή 

 
(1 Ευρώ=3,9 ζλότυ) 

Ιταλικό ελαιόλαδο με την επωνυμία “M onini” 
εξαιρετικά παρθένο 
 

Διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία: 
- 1l προς 35 ζλότυ 
- 750l προς 26 ζλότυ 
- 500ml προς 16 ζλότυ 
- 250 ml προς 12 ζλότυ 

καθώς και αρωματισμένο  σε γυάλινη 
συσκευασία: 
των 250 ml με γεύση λεμόνι προς 17 ζλότυ 
των 250 ml με γεύση βασιλικό προς 17 ζλότυ 

Ιταλικό ελαιόλαδο με την επωνυμία 
“Salvadori”, εξαιρετικά παρθένο 
 

Διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία: 
- 1l προς 30 ζλότυ 
- 0,5l προς 15 ζλότυ 
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Ιταλικό ελαιόλαδο με την επωνυμία “Gοccia d’ 
Oro” 
 

- εξαιρετικά παρθένο σε γυάλινη 
συσκευασία του 1l προς 30 ζλότυ 

- πυρηνέλαιο, ραφιναρισμένο σε 
κονσέρβα του 1l, προς 18 ζλότυ 

Ιταλικό ελαιόλαδο με την επωνυμία 
“Carapelli”, εξαιρετικά παρθένο, 
αρωματισμένο  

240ml γεύση “Lemon-prasly” προς 23 ζλότυ 
240ml γεύση “Garlic-chilly” προς 20 ζλότυ 

Ιταλικό ελαιόλαδο με την επωνυμία “Costa d’ 
Oro”, εξαιρετικά παρθένο  

Διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία 750ml προς 
27 ζλότυ (τιμή λίτρου 36 ζλότυ) 

Ισπανικό ελαιόλαδο με την επωνυμία 
“Borges”, εξαιρετικά παρθένο  

Διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία 
750ml προς 26 ζλότυ (τιμή λίτρου 35 ζλότυ) 
500ml προς18 ζλότυ  

Ισπανικό ελαιόλαδο με την επωνυμία 
“Ballester” εξαιρετικά παρθένο  

Διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία 
250ml προς 8 ζλότυ  
500ml προς 14 ζλότυ (τιμή λίτρου 28 ζλότυ) 

Ισπανικό ελαιόλαδο με την επωνυμία 
“Ballester” εξευγενισμένο   

Διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία 
1l προς 21 ζλότυ 
250ml προς 6 ζλότυ  

*Οι παραπάνω τιμές αφορούν τιμές που παρατηρήθηκαν σε μεγάλες αλυσίδες κατ/των λιανικής πώλησης 
τροφίμων την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2006.  
Η τιμή του ελαιολάδου είναι υψηλή για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα τα οποία στρέφονται σε 
οικονομικότερες επιλογές, ως επί το πλείστον στο κραμβέλαιο. Οι προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού 
διαφοροποιούνται ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατηγορία, το μορφωτικό επίπεδο και τον τρόπο 
ζωής. Τα μεσαία στρώματα που ακολουθούν τον δυτικό τρόπο ζωής, είναι περισσότερο δεκτικά στην 
αναζήτηση νέων ποιοτικότερων προϊόντων διατροφής υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Το ελαιόλαδο 
αγοράζεται περισσότερο από αυτή την κατηγορία του πληθυσμού, ενώ ένα μικρό τμήμα στο οποίο 
περιλαμβάνονται άτομα υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και ανώτερης μόρφωσης προτιμά το βιολογικό 
ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο εντάσσεται ικανοποιητικά στην διατροφή του καταναλωτικού κοινού. 
Καταναλώνεται κυρίως στις σαλάτες, αλλά και στην μαγειρική. Παράλληλα, η προβολή της κουζίνας 
Μεσογειακών χωρών, που έχουν σαν πρώτη ύλη το ελαιόλαδο έχει συμβάλλει στην εξερεύνηση «έθνικ» 
συνταγών και ένταξή τους στις διατροφικές επιλογές τμήματος του καταναλωτικού κοινού.  
 
Προτιμώμενες συσκευασίες αγοράς ελαιόλαδου είναι αυτές του ενός λίτρου και μισού λίτρου. Οι 
συσκευασίες πρέπει να φέρουν σήμανση στην πολωνική γλώσσα στην οποία  αναγράφονται πληροφορίες 
για την κατηγορία του ελαιολάδου, τα συστατικά από τα οποία αποτελείται, την προέλευσή του, το μικτό και 
καθαρό βάρος καθώς και τα στοιχεία του εισαγωγέα/ διανομέα.  
 
Προτιμώμενα σημεία αγοράς ελαιολάδου και ελιών είναι τα σύγχρονα δίκτυα διανομής, ιδίως οι υπεραγορές 
επιφάνειας άνω των 2.500 τ.μ. (ποσοστό 60%  επί της αξίας πωλήσεων ελαιολάδου) και τα super-market με 
επιφάνεια μικρότερη των 2500 τ.μ (ποσοστό 25%  επί των πωλήσεων).   
 
Το βιολογικό ελαιόλαδο, αποτελεί ένα ειδικότερο τμήμα της αγοράς ελαιολάδου το οποίο αντιπροσωπεύει 
ένα μικρό ποσοστό των πωλήσεων που δεν ξεπερνά το 1,5-2% . Βιολογικό ελαιόλαδο πωλείται κυρίως στα 
καταστήματα delicatessen καθώς και σε εξειδικευμένα καταστήματα υγιεινής διατροφής.  
 
Στην αγορά της Πολωνίας εντονότερη παρουσία έχει το Ιταλικό ελαιόλαδο (M onini, Carapelli, Salvadori 
κ.α.) και σε μικρότερο βαθμό το ισπανικό ελαιόλαδο (Borges, Ballester), το οποίο ωστόσο σταδιακά αυξάνει 
το μερίδιό του. Η παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου στην πολωνική αγορά είναι ακόμα περιορισμένη σε 
σχέση με τα ελαιόλαδα της Ιταλίας και Ισπανίας. Στα super-market διατίθεται ελληνικό ελαιόλαδο με την 
επωνυμία «Μέλισσα» και «Γαία», ενώ μικρές ποσότητες εμφιαλωμένου ελαιολάδου αλλά και βιολογικού 
ελαιολάδου διατίθενται σε καταστήματα delicatessen.  
 
Κύρια μέθοδος εισόδου στην αγορά είναι η συνεργασία με εισαγωγικούς οίκους της Πολωνίας, οι οποίοι 
διενεργούν την διανομή και προώθηση του ελαιολάδου. Σημαντικότεροι «πελάτες» των εισαγωγέων αυτών 
είναι τα δίκτυα υπεραγορών (hyper-market) και super-market.  Μεταξύ των κυριότερων εισαγωγέων 
ελαιολάδου συγκαταλέγονται:  
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Η εταιρεία “NORTH COAST” στο Γκντάνσκ, η οποία εισάγει τα ιταλικά ελαιόλαδα “Carapelli”, 
“Salvadori”, “AGNESI”, “CORICELLI”, “RAINERI” καθώς και ιταλικές ελιές με την επωνυμία “SACLA” 
και “IPOSEA”.  
Η εταιρεία “Index Food Distribution” στο Πόζναν, η οποία είναι εισαγωγέας του ιταλικού ελαιολάδου 
“M onini”. Εκτός από ελαιόλαδο, η Index Food εισάγει και λάδια από σπόρους σταφυλιού, τα οποία έχουν 
επιτυχία στην αγορά και τις γαλλικές ελιές  με την επωνυμία “Tramier”.  
Η εταιρεία “CM C Sp zo. o”η οποία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ισπανικής εταιρείας M anzano.  
Η εταιρεία “Agroimpex” στην Κρακοβία είναι αποκλειστικός εισαγωγέας του ισπανικού ομίλου Acorsa.  
H εταιρεία “M arimax” είναι αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας του ισπανικού ελαιολάδου με την 
επωνυμία “Ballester”.  
Η εταιρεία “B&T Distribution” εισάγει και διανέμει στην αγορά ισπανικό ελαιόλαδο με την επωνυμία 
“Borges” και ισπανικές ελιές με την επωνυμία “Fragatta” και “La Puebla”.  
H εταιρεία “POLTRADE Sp. Zo o” εισάγει και διανέμει το ιταλικό ελαιόλαδο “Gaccia d’ Oro”.  
Η εταιρεία “Italmex W arszawa Sp z o.o.” εισάγει ιταλικό ελαιόλαδο (Costa d’ Oro S.p.A.) και ισπανικές 
ελιές της εταιρείας Jolca S.A.  
 
Η παρουσία των ελιών στην πολωνική αγορά όπως προκύπτει και από τα στοιχεία εισαγωγών διευρύνεται 
από το 2002 και μετά. Κατά το 2004 καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση του όγκου (222% ) και της αξίας 
(137% ) εισαγωγών οι οποίες ανήλθαν σε 8.143 τόνους αξίας 12,8 εκατ. USD έναντι 2.528 τόνων αξίας 5,4 
εκατ. USD. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην γνωριμία του καταναλωτικού κοινού με την Μεσογειακή 
κουζίνα, στις νέες ευκαιρίες διάθεσης που δημιούργησε η κατάργηση των δασμολογικών και μη εμποδίων 
με την ένταξη της Πολωνίας στην ΕΕ, στην πικάντικη γεύση των ελιών που βρίσκει απήχηση στο 
καταναλωτικό κοινό, αλλά και στην είσοδο της ελιάς στα δίκτυα διανομής τροφίμων φθάνοντας σε όλους 
τους καταναλωτές.  
 
Σήμερα διατίθεται στην αγορά ευρεία ποικιλία τυποποιημένων ελιών (πράσινες, μαύρες με ή χωρίς 
κουκούτσι, γεμιστές με πάπρικα, αμύγδαλο, φέτα, τόνο ή αντσούγια) σε  διάφορες συσκευασίες για να 
ικανοποιήσουν τις γευστικές προτιμήσεις αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα κάθε καταναλωτή. Σημαντικό 
πλεονέκτημα των ελιών είναι ότι είναι υγιεινές και έχουν μια πικάντικη γεύση που αρέσει ιδιαίτερα στους 
Πολωνούς, οι οποίοι έχουν παράδοση στην κατανάλωση διατηρημένων  λαχανικών με πικάντικη γεύση 
(τουρσί, πατέ από παντζάρι, τριμμένο λάχανο διατηρημένο σε ξίδι κ.α.) και αναζητούν νέες γεύσεις. Έντονη 
είναι η παρουσία των ισπανικών ελιών στην πολωνική αγορά, οι οποίες κατέχουν μερίδιο 91%  επί της 
συνολικής αξίας των εισαγωγών ελιών. Ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση η Ελλάδα (2% ), η Γαλλία (2% ) 
και η Ιταλία (1,7% ).  
 
Ελιές διατίθενται σε όλα σχεδόν τα σημεία πώλησης του παραδοσιακού εμπορίου (καταστήματα τροφίμων 
μέχρι 300 τ.μ.) και του σύγχρονου εμπορίου (hyper-market, super-market, discount stores). Όπως και στην 
περίπτωση του ελαιολάδου, η είσοδος στην αγορά επιτυγχάνεται σε συνεργασία με εταιρείες εισαγωγής και 
διανομής τροφίμων οι οποίες ασχολούνται και με την εισαγωγή ελαιολάδου. Σε ορισμένα super-market 
διατίθενται και ελιές που φέρουν την επωνυμία της αλυσίδας, οι οποίες τιμώνται 10 με 15%  περίπου 
φθηνότερα σε σχέση με τις ελιές γνωστών επωνυμιών. Οι τιμές των ελιών διαφοροποιούνται ανάλογα με το 
είδος της ελιάς (πράσινη ή μαύρη, με ή χωρίς κουκούτσι, με ή χωρίς γέμιση), το μέγεθος (μικρή, μεσαία, 
μεγάλη), την συσκευασία (πλαστική συσκευασία, κονσέρβα, γυάλινη συσκευασία) και την επωνυμία.  
Στις συσκευασίες αναγράφονται πληροφορίες  για το είδος του προϊόντος, τα συστατικά του, την προέλευση 
και τα στοιχεία του εισαγωγέα/ διανομέα.  
 
Πίνακας: Τιμές λιανικής ελιών *  
Περιγραφή προϊόντος Τιμή 

(1 Ευρώ=3,9 ζλότυ) 
Ελιές  
Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” πράσινες 
μικρού μεγέθους γεμιστές με πιπεριά   

4,5 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 142g 

Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” πράσινες 
μικρού μεγέθους γεμιστές με αμύγδαλο 

10,2 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 142g 

Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” πράσινες 
μεσαίου μεγέθους χωρίς κουκούτσι 

4,9 ζλότυ σε κονσέρβα των 200 g 

Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” πράσινες 12,3 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 142g 
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μεγάλου μεγέθους γεμιστές με αμύγδαλο 
Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” πράσινες 
μεσαίου μεγέθους γεμιστές με αμύγδαλο 

10,2 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 240g  
(τιμή κιλού 43 ζλότυ) 

Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” μαύρες μικρού 
μεγέθους χωρίς κουκούτσι 

6,8 ζλότυ σε κονσέρβα 350 g  
(τιμή κιλού 19,5 ζλότυ)  

Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” μαύρες μεσαίου 
μεγέθους χωρίς κουκούτσι 

4,5 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 142g  
(τιμή κιλού 32 ζλότυ) 

Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” πράσινες 
μικρού μεγέθους χωρίς κουκούτσι 

2,4 ζλότυ πλαστική συσκευασία των 200g  
(τιμή κιλού 12 ζλότυ) 

Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” πράσινες 
γεμιστές με αμύγδαλο και πιπεριά 

12,2 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 142g  
(τιμή κιλού 86,3 ζλότυ) 

Ισπανίας επωνυμία  “Fragatta” πράσινες 
μικρού μεγέθους γεμιστές με πιπεριά  

14,4 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 935g  

  
Iσπανίας επωνυμία  “Ole S.A.” πράσινες 
μικρού μεγέθους χωρίς κουκούτσι  

3,9 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 314g  
(τιμή κιλού 12,8 ζλότυ) 

  
Ισπανίας επωνυμία  “La Puebla” μαύρες χωρίς 
κουκούτσι 

3,5 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 142 g 

Γαλλίας επωνυμία  “Trammier” πράσινες 
μικρού μεγέθους χωρίς κουκούτσι 

3 ζλότυ πλαστική συσκευασία 180g 

Γαλλίας επωνυμία  “ Trammier ” μαύρες 
μικρές με την ένδειξη “pο Grejku”  

3,7 ζλότυ πλαστική συσκευασία 180g 

  
Ισπανίας, επωνυμία  πολωνικής εταιρείας 
“Pudliszki”, μαύρες μικρού μεγέθους χωρίς 
κουκούτσι  

9,4 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 935g  
(τιμή κιλού 10 ζλότυ) 

Ισπανίας, επωνυμία  πολωνικής εταιρείας 
“Pudliszki”, πράσινες  μεσαίου μεγέθους 
γεμιστές με πάπρικα 

10,1 ζλότυ γυάλινη συσκευασία 935g  

  
Ισπανίας επωνυμία  “Agro Sevilla” πράσινες 
μεσαίου μεγέθους με κουκούτσι  
 

2,4 ζλότυ πλαστική συσκευασία  200g 
(τιμή κιλού 11,5 ζλότυ) 
 

Ισπανίας “La Sevillana”  πράσινες μεσαίου 
μεγέθους χωρίς κουκούτσι 
 

6 ζλότυ γυάλινη συσκευασία  350g  
(Τιμή κιλού 17 ζλότυ)  

* Τιμές που παρατηρήθηκαν σε μεγάλες αλυσίδες κατ/των λιανικής πώλησης τροφίμων της Βαρσοβίας την 
περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2006. Μέση τιμή.  
 
Εισαγωγές ελιών και ελαιολάδου στην Πολωνία και η θέση των ελληνικών προϊόντων.   
 
Στην Πολωνία δεν ευδοκιμούν καλλιέργειες ελαιόδενδρων επομένως  οι ανάγκες της αγοράς σε ελιές και 
ελαιόλαδο καλύπτονται  με εισαγωγές.  
Οι εισαγωγές ελαιολάδου (15.09), αντιπροσωπεύουν 1,35%  του όγκου και 7,07%  της αξίας των εισαγωγών 
της Πολωνίας στην κατηγορία των φυτικών λαδιών (15.07-15.15, στοιχεία για το 2004). Η εξέλιξη του 
μεριδίου του ελαιολάδου επί των συνολικών εισαγωγών φυτικών λαδιών της Πολωνίας παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας:  Ποσοστό ελαιολάδου (κωδ.15.09) στις εισαγωγές φυτικών λαδιών της Πολωνίας  
                 (κωδ.15.07-15.15) 
ποσότητα σε τόνους, αξία σε USD 
 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας 
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας, σημαντική αύξηση παρατηρείται 
στις εισαγωγές ελαιολάδου (15.09) τα έτη 2003 (30%  σε όγκο και 49%  σε αξία εισαγωγών) και 2004 
(αύξηση 33%  σε όγκο και 53% ).  
Το 2004 οι εισαγωγές ανήλθαν σε 3.595 τόνους αξίας 13,36 εκατ. USD.  
Το 99,9%  των εισαγωγών προέρχεται από τις χώρες της ΕΕ.  
Πρώτος προμηθευτής είναι η Ιταλία η οποία το 2004 κατείχε 50,5%  επί του όγκου και 52%  επί της αξίας 
των εισαγωγών, με ύψος εισαγωγών 1.815 τόνους αξίας 7,03 εκατ. USD (αύξηση 19%  της αξίας αλλά 
πτώση 3,6%  του όγκου εισαγωγών σε σχέση με το 2003).  
Δεύτερος σημαντικότερος προμηθευτής είναι η Ισπανία, η οποία διεύρυνε το μερίδιο της το 2004 σε 44%  επί 
του όγκου και 41,7%  επί της αξίας των εισαγωγών ελαιολάδου της Πολωνίας, έναντι 21%  και 24%  
αντίστοιχα το 2003, με εισαγωγές ύψους 1.593 τόνους αξίας 5,58 εκατ. USD (αύξηση 180%  του όγκου και 
165%  της αξίας των εισαγωγών από το 2003).  
Η Ελλάδα αποτελεί τρίτο σημαντικότερο προμηθευτή της Πολωνίας με ποσοστό 3,7%  του όγκου και 4,2%  
της αξίας των συνολικών εισαγωγών ελαιολάδου το 2004 με ύψος εισαγωγών 132 τόνους αξίας 563.551 
USD (μείωση 45%  του όγκου και 16%  της αξίας εισαγωγών από το 2003).  
 
Σημαντικότερες από πλευράς αξίας είναι οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου (15.09.10), οι οποίες 
παρουσιάζουν αξιοσημείωτη άνοδο τα έτη 2003 και 2004 (βλ. πίνακα 2 στο παράρτημα).  
Το ποσοστό ανόδου είναι σημαντικότερο από πλευράς αξίας εισαγωγών σε σχέση με την αύξηση του όγκου 
εισαγωγών. Ειδικότερα, οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου από τα επίπεδα των 1.584 τόνων αξίας 4,3 εκατ. 
USD το έτος 2001, ανήλθαν στα επίπεδα 2.648 τόνων αξίας 10,3 εκατ. USD  το έτος 2004 (αύξηση 67%  του 
όγκου και 139%  της αξίας εισαγωγών). Σημαντικότερος προμηθευτής της Πολωνίας στην κατηγορία του 
παρθένου ελαιολάδου το 2004, είναι η Ιταλία (ποσοστό 61%  επί της αξίας εισαγωγών) και ύψος εισαγωγών 
1561 τόνους αξίας 6,3 εκατ. USD (αύξηση 22%  του όγκου και 37%  της αξίας εισαγωγών σε σχέση με το 
2003). Δεύτερος προμηθευτής είναι η Ισπανία η οποία διεύρυνε το μερίδιό της σε 32%  επί της αξίας 
εισαγωγών έναντι 24%  το 2003. Οι εισαγωγές από την Ισπανία ανήλθαν σε 937 τόνους αξίας 3,3 εκατ. USD 
σημειώνοντας αύξηση 114%  σε όγκο και 102%  σε αξία εισαγωγών. Ακολουθεί η  Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 
5%  στην κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου και εισαγωγές 132 τόνων αξίας 559.934 USD (πτώση 33%  
του όγκου και 8,7%  της αξίας εισαγωγών από το 2003). 
Ανοδική είναι και η εξέλιξη των εισαγωγών της Πολωνίας στην κατηγορία ελαιολάδου της κλάσης 15.09.90 
(βλ. Πίνακα 3 στο παράρτημα). Ειδικότερα, από τα επίπεδα των 627 τόνων αξίας 1,4 εκατ. USD το 2001, οι 
εισαγωγές σημείωσαν διαδοχική αύξηση την τριετία 2002-2004 κατά 7,4% , 16,8%  και ακολούθως 20%  σε 
όγκο, ενώ σε αξία 8 % , 19%  και  64,6%  για να ανέλθουν στα επίπεδα των 946 τόνων αξίας 3,03 εκατ. USD 
το 2004. Σημαντικότερος προμηθευτής αναδεικνύεται το 2004 η Ισπανία, η οποία διεύρυνε το μερίδιό της 
επί των συνολικών εισαγωγών από 23%  το 2003 στο 72% . Οι εισαγωγές από την Ισπανία ανήλθαν σε 655 
τόνους αξίας 2,2 εκατ. USD (αύξηση 398%  του όγκου και 406%  της αξίας των εισαγωγών σε σχέση με το 
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2003). Η Ιταλία περνά στην δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 23%  το 2004 έναντι 70%  το 2003 και 
εισαγωγές 254 τόνους αξίας 722.271 USD (πτώση 58%  του όγκου και 44%  της αξίας εισαγωγών σε σχέση 
με το 2003). Η Ελλάδα κατέχει μόλις 0,12%  επί των συνολικών εισαγωγών αυτής της κατηγορίας ύστερα 
από μια έντονα καθοδική πορεία των εισαγωγών. Ειδικότερα, από τα επίπεδα 241 τόνων αξίας 435.662. 
USD και μερίδιο αγοράς 30,5%  το 2001, οι εισαγωγές από την Ελλάδα σημείωσαν διαδοχική πτώση την 
τριετία 2002-2004 κατά 64% , 48%  και 99%  σε όγκο, ενώ σε αξία κατά 66% , 57%  και 94%  για να 
περιοριστούν στα 364 κιλά αξίας 3.623 USD.  
Σημαντικότερες από πλευράς όγκου εισαγωγών σε σχέση με τα ελαιόλαδα της κατηγορίας 15.09 είναι οι 
εισαγωγές πυρηνέλαιου και μειγμάτων με ελαιόλαδα της κατηγορίας 15.09 (15.10.00) (βλ. Πίνακα 4 στο 
παράρτημα). Οι εισαγωγές αυτής την κατηγορία παρουσιάζουν διαδοχική αύξηση  την τριετία 2003-2004. 
Έτσι από τα επίπεδα των 1.773 τόνων αξίας 2,45 εκατ. USD το έτος 2001, οι εισαγωγές ανήλθαν στους 
3.332 τόνους αξίας 6,94 εκατ. USD (αύξηση 29,3%  της αξίας εισαγωγών παρά την μείωση 2,8%  του όγκου 
σε σχέση με το 2003). Η Ισπανία είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής με ποσοστό 52% , ακολουθεί η Ιταλία 
με  41%  και η Ελλάδα με ποσοστό 4,6%  επί των συνολικών εισαγωγών στον κωδ. 15.10.  
Οι εισαγωγές ελιών (20.05.70) στην Πολωνία παρουσιάζουν τάση διεύρυνσης καθ’ όλη την περίοδο 
αναφοράς (βλ. Πίνακα 1 στο παράρτημα).  
Εντυπωσιακή αύξηση των εισαγωγών της τάξης του 137%  σε αξία και 222%  του όγκου καταγράφεται το 
2004 όπου το ύψος των  εισαγωγών ανήλθε στους  8.143 τόνους αξίας 12,88 εκατ. USD. Οι εισαγωγές από 
ΕΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από 99%  του συνόλου των εισαγωγών.  
Σημαντικότερος προμηθευτής είναι η Ισπανία με μερίδιο 91,4%  επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών και 
ύψος εισαγωγών 7.594 τόνους αξίας 11,77 εκατ. USD το 2004 (αύξηση κατά 235,8%  σε όγκο και κατά 
150,8%  σε αξία εισαγωγών από το 2003). Δεύτερος προμηθευτής είναι η Ελλάδα με μερίδιο 2,2%  και ύψος 
εισαγωγών 118 τόνους αξίας 281.404 USD (μείωση 3%  του όγκου αλλά αύξηση 1%  της αξίας εισαγωγών. 
Μερίδιο 2,2%  κατέχει και η Γαλλία, με εισαγωγές στους 97 τόνους αξίας 281.404 USD (αύξηση 81%  του 
όγκου και 34%  της αξίας εισαγωγών από το 2003). Έπεται η Ιταλία με ποσοστό 1,7%  και εισαγωγές 63 
τόνους αξίας 222.156 USD.  
Όσον αφορά την εξέλιξη των εξαγωγών μας ελιών και ελαιολάδου στην Πολωνία την περίοδο 2001-2005, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ παρατηρούνται τα εξής:  
Οι εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου (15.09.10) παρουσιάζουν δυναμική διεύρυνση την τριετία 2003-2005. Το 
2005 οι εξαγωγές ανήλθαν στα επίπεδα των  243 τόνων αξίας 755.076 Ευρώ αυξημένες 46%  σε αξία  και 
49%  σε όγκο σε σχέση με το 2004. Στην κατηγορία άλλων ελαιολάδων (15.09.90) το 2005 καταγράφηκαν 
εξαγωγές 32 τόνων αξίας 111.494 Ευρώ (αύξηση 108%  σε αξία και 110%  σε όγκο εξαγωγών σε σχέση με το 
2004). Στην κατηγορία του πυρηνέλαιου και μιγμάτων ελαιολάδου (15.10) οι εξαγωγές μας διακρίνονται 
από έντονες διακυμάνσεις από έτος σε έτος. Το 2005 περιορίστηκαν στους 3 τόνους αξίας 5.173 Ευρώ 
(πτώση 98%  της αξίας και 95%  του όγκου εισαγωγών σε σχέση με το 2003). Οι εξαγωγές ελιών (20.05.70) 
διακρίνονται επίσης από αυξομειώσεις από έτος σε έτος. Το 2005 ανήλθαν σε 84 τόνους αξίας 137.390 
Ευρώ (αύξηση 86%  του όγκου και 21%  της αξίας εισαγωγών από το 2003).  
Aπόκλιση παρατηρείται ανάμεσα στα στοιχεία της πολωνικής στατιστικής υπηρεσίας σχετικά με τις 
εισαγωγές από την Ελλάδα και στα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις εξαγωγές ελαιολάδου και ελιών στην 
Πολωνία.  
Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.  
Πίνακας 3: Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών ελιών και ελαιολάδου στην Πολωνία 
 
Ποσότητα σε κιλά, αξία σε Ευρώ 

Κωδικός/Προϊόν   2001 2002 Μεταβολή % 2003Μεταβολή % 2004 Μεταβολή %  2005 Μεταβολή %

15.09.10 Αξία 365 242103 567 -71,64 
254 
551 145,78 515 424102,48 

755 
076 46,50 

  Ποσότητα 111 63232 956 -70,48 
59 
429 80,33 163 449175,03 

243 
635 49,06 

             

15.09.90 Αξία 18 222 6 719 -63,13  -  - 53 509  - 
111 
494 108,36 

  Ποσότητα 22 000 2 308 -89,51  -  - 15 554  - 32 733 110,45 
             

15.10.00 Αξία 401 228296 499 -26,10 
456 
702 54,03 198 153-56,61 3 164 -98,40 
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  Ποσότητα 230 015175 478 -23,71 
328 
504 87,21 122 092-62,83 5 173 -95,76 

             

20.05.70 Αξία 205 397127 528 -37,91 
189 
098 48,28 113 599-39,93 

137 
390 20,94 

  Ποσότητα 90 574 53 957 -40,43 
84 
578 56,75 45 564 -46,13 84 826 86,17 

 
 Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
5. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 
  
Η αγορά ελιών και ελαιολάδου αποτελεί ένα τμήμα της αγοράς τροφίμων της Πολωνίας, το οποίο τα 
τελευταία έτη παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξης. Η ένταξη της Πολωνίας στην ΕΕ με την κατάργηση των 
δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων, η είσοδος των προϊόντων ελιάς στα δίκτυα  διανομής 
τροφίμων και η σταδιακή γνωριμία του καταναλωτικού κοινού με αυτά λόγω προβολής τους ως υγιεινών 
προϊόντων αλλά και της τουριστικής κίνησης προς τις χώρες της Μεσογείου έχουν συμβάλλει στην 
εδραίωση ενός σταθερού μεριδίου αγοράς με προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Η είσοδος του 
ελαιολάδου και των ελιών ιδιαίτερα στα σύγχρονα δίκτυα διανομής τροφίμων αύξησε σημαντικά τις 
δυνατότητες διάθεση των εν λόγω προϊόντων, παρέχοντας παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες γνωριμίας του 
καταναλωτικού κοινού με τις ιδιότητές τους. Ο συνδυασμός υγείας και γεύσης και η διάθεση ευρείας γκάμας 
προϊόντων ελαιολάδου για την ικανοποίηση των αναγκών διαφόρων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, 
έχει δημιουργήσει ενδιαφέροντα τμήματα στην αγορά ελιών και ελαιολάδου της Πολωνίας. Παράλληλα η 
αγορά ελιών και ελαιολάδου της Πολωνίας είναι μια έντονα ανταγωνιστική αγορά στην οποία Μεσογειακές 
χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία έχουν εισέλθει και ανταγωνίζονται για αύξηση του μεριδίου τους. Η 
παρουσία της Ιταλίας είναι εντονότερη στο ελαιόλαδο, ενώ στην αγορά ελιών η Ισπανία κατέχει το 
σημαντικότερο μερίδιο. Μέχρι στιγμής ο ανταγωνισμός για ένα μερίδιο στην αγορά προϊόντων ελιάς 
διεξάγεται μεταξύ εξαγωγέων της ΕΕ καθώς οι εισαγωγές από άλλες Μεσογειακές χώρες (Τουρκία, Συρία) 
κυμαίνονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Η παρουσία της Ελλάδας στην συγκεκριμένη αγορά είναι 
περιορισμένη, τα ελληνικά προϊόντα λίγα, ενώ δεν έχει εδραιωθεί ακόμα μια εικόνα για τα ελληνικά 
προϊόντα ελιάς στον πολωνό καταναλωτή. Μέχρι στιγμής οι ελιές και το ελαιόλαδο τείνουν να ταυτίζονται 
περισσότερο με την Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίες διεξάγουν ποικίλες δραστηριότητες προώθησης και 
προβολής των προϊόντων τους στην πολωνική αγορά. Με βάση τα παρόντα δεδομένα στην πολωνική αγορά 
ελαιολάδου και ελιών, η Ελλάδα θα μπορούσε να εστιάσει την προσπάθεια πρώτα απ’ όλα στο «χτίσιμο» 
μιας εικόνας ελληνικού προϊόντος με κεντρικά μηνύματα την υψηλή ποιότητα, την παράδοση, την υγεία και 
την γεύση. Η δημιουργία μιας εικόνας για την Ελλάδα σε σχέση με τα συγκεκριμένα προϊόντα (ελιά, 
ελαιόλαδο) θα συμβάλλει στην αύξηση της προτίμησης του καταναλωτή για το ελληνικό ελαιόλαδο και τις 
ελληνικές ελιές σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα άλλων προελεύσεων. Παράλληλα, απαιτούνται ενέργειες 
για αύξηση των δυνατοτήτων διάθεσης των ελληνικών προϊόντων  στην αγορά της Πολωνίας. Επομένως 
συστηματικές ενέργειες προώθησης και προβολής των ελληνικών προϊόντων αποτελούν αναγκαίους όρους 
για βελτίωση της θέσης των ελληνικών προϊόντων στην πολωνική αγορά.  
Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν: 
Γνωριμία φορέων της πολωνικής αγοράς ελαιολάδου και ελιών (εισαγωγείς, διανομείς, υπεύθυνους 
αλυσίδων λιανικής πώλησης, δημοσιογράφων εμπορικών εντύπων) με τα ελληνικά προϊόντα ελιάς, μέσα 
από πρόσκληση σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων στην Ελλάδα και εκδηλώσεις προβολής τοπικών προϊόντων. 
Διάχυση πληροφόρησης για την αγορά ελαιολάδου και ελιών της Πολωνίας επιμελητήρια και κλαδικούς 
φορείς στην Ελλάδα που ασχολούνται με το ελαιόλαδο. Οργάνωση ημερίδας για την ελληνική διατροφή με 
πρόσκληση επιστημόνων, δημοσιογράφων και φορέων της αγοράς με παράλληλες εκδηλώσεις γευσιγνωσίας 
ελληνικών προϊόντων.  
Εκδηλώσεις ελληνικής γαστρονομίας.  
Διερεύνηση δυνατοτήτων οργάνωσης εκδηλώσεων προώθησης «καλαθιού ελληνικών προϊόντων» σε 
μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης.  
Διερεύνηση δυνατοτήτων ανεύρεσης εμπορικών εταίρων μέσα από συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
τροφίμων της Πολωνίας (Polagra Food, IFE) και εμπορικές αποστολές.  
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 Πίνακας 4: Εισαγωγές ελαιολάδου στην Πολωνία     κωδικός 15.10  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΤΗ 2001 2002 Μεταβολή%   2003 Μεταβολή%  2004 Μεταβολή%  2005 

                  Ιαν.-Σεπτ.  
ΣΥΝΟΛΟ Ποσότητα (κιλά) 1.773.965 2.259.521 27,37 3.431.116 51,85 3.332.191 -2,88 2.628.224 

  Αξία σε Δολ. ΗΠΑ 2.450.541 3.027.787 24 5.368.236 77,30 6.941.902 29,31 6.116.053 

  %  επί της αξίας των εισαγωγών σε $ 100 100   100   100   100 

  Αξία σε Ευρώ           5.587.128   4.823.952 

                    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ Ποσότητα (κιλά) 1.773.959 2.259.335 27,36 3.430.881 51,85 3.332.191 -2,88 2.627.547 

  Αξία σε Δολ. ΗΠΑ 2.450.505 3.026.691 23,51 5.367.766 77,35 6.941.902 29,33 6.113.559 

  %  επί της αξίας των εισαγωγών σε $ 100,00 99,96   99,99   100,00   99,96 

  Αξία σε Ευρώ           5.587.128   4.822.023 

                    

ΙΤΑΛΙΑ Ποσότητα (κιλά) 1.042.746 981.074 -5,91 1.460.436 48,86 1.253.222 -14,19 868.957 

  Αξία σε Δολ. ΗΠΑ 1.471.410 1.459.590 -0,80 2.533.074 73,55 2.886.325 13,95 2.339.584 

  %  επί της αξίας των εισαγωγών σε $ 60,04 48,21   47,19   41,58   38,25 

  Αξία σε Ευρώ           2.329.519   1.846.910 

                    

ΙΣΠΑΝΙΑ Ποσότητα (κιλά) 726.849 1.171.338 61,15 1.683.833 43,75 1.868.357 10,96 1.639.184 

  Αξία σε Δολ. ΗΠΑ 966.937 1.395.947 44,37 2.361.661 69,18 3.595.130 52,23 3.403.486 

  %  επί της αξίας των εισαγωγών σε $ 39,46 46,10   43,99   51,79   55,65 

  Αξία σε Ευρώ           2.890.262   2.679.252 

                    

ΕΛΛΑΔΑ Ποσότητα (κιλά) 4.188 106.511 2443,24 279.590 162,50 147.984 -47,07 67.992 

  Αξία σε Δολ. ΗΠΑ 11.438 169.058 1378,04 449.063 165,63 322.133 -28,27 191.123 

  %  επί της αξίας των εισαγωγών σε $ 0,47 5,58   8,37   4,64   3,12 

  Αξία σε Ευρώ           258.392   148.767 

                    

 Πηγή: Πολωνική Στατιστική Υπηρεσία         
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ΠΟΛΩΝΙΑ 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ& EΛΙΩΝ 
 
NORTHCOAST  
Centrala firm y: 
ul. 3-go M aja 8, 05-800 Pruszków 
tel.: 022-738 31 50 
fax.: 022-738 31 59 
e-m ail: biuro@ northcoast.com.pl 
ekretariat@ northcoast.com.pl 
FILIA: 
ul. Ks. Józefa 54A, 30-206 Kraków 
tel.: 012-427 22 03 
012-427 27 07 
fax.: 012-427 10 60 
e-m ail: northcoastkrakow@ interia.pl 
POLTRADE SP Zo. o.  
Ul. Swieża 4 
30-898 KRAKÓW  
(12) 4130402 
(12) 4130402 
poltrade@ kki.net.pl 
ITALM EX W ARSZAW A SP Z O.O.  
ul. J.Olbrachta 94 01-102 W arszawa. 
Tel: 022 533 19 30  
Fax 022 533 19 36 
INDEX FOOD DISTRIBUTION 
Biuro Handlowe: 
ul. Sobieskiego 98, 
62-030 Luboń  
tel. 0 /61/ 810 60 90, -91  
fax 0/ 61/ 810 50 62 
www.index-food.com.pl  
e-m ail office@ index-food.com.pl 
CM C Sp. z o.o. 
Biuro Handlowe, 34-120 Andrychów, Inwałd, ul. W iejska 13 
tel. (033) 875 14 45, fax (033) 875 31 66, e-m ail: biuro@ cmc.net.pl  
http://www.cmc.net.pl/ 
AGROIM PEX  
30-363 Kraków,  
ul. Rzem ieślnicza 31 
tel. 0(prefix)12/266 78 78;  
0(prefix)12/ 266 79 88; 
fax. 0(prefix)12/266 33 55 , 
78, 266 79 88  
E-m ail:acorsa@ agroimpex.com.pl 
 www.agroimpex.com.pl  
 
M ARIM AX POLSKA Sp. z o.o  
Poezji 18 st., 04-994 W arsaw, Poland 
tel. (+48) 22 872 50 00,  tel. (+48) 22 872 10 29 
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fax (+48) 22 872 42 42,   
em ail: info@ marimax.com.pl 
http://www.m arimax.com.pl/  
B& T DISTRIBUTION SP. Z O.O.  
ul. M atuszewska 14 
03-876 W arszawa 
Polen 
Telefon : +48 22 3323267   
Fax : +48 22 3323300  
De Care s.c.,  
ul. W óycickiego 51,  
01-938 W arszawa, Poland 
tel/fax.(+48) (022) 865-56-64, 865-56-65, 835-61-17  
e-m ail: decare@ decare.com.pl  
http://www.decare.pl/ 
DANOPOL   Ltd 
81-322 Gdynia  ul. Bydgoska 29 
Tel./Fax 0048-58 620 51 23 
Tel./Fax 0048-58 620 10 27 
E-m ail:  danopol@ danopol.com.pl 
PROFIT Sp. z o.o. 
85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 38 
Telefon:(52) 345 50 85 
Fax:(52) 322 09 49 
E-m ail:m ailto:profit@ dobrynet.pl 
PRZEDSIĘBIORSTW O HANDLOW E ROYAL SP. Z O.O. 
02-393 W arszawa ul. W łodarzewska 95a 
Tel./Fax:(22) 658 32 23(22) 668 80 49 
E-m ail:m ailto:royal sc@ pro.onet.pl 
FIRM A HANDLOW A DORAPOL S.J. DOM AGAŁA, SKW ARA 
31-586 Kraków ul. Łuczanowicka 7 
Tel./Fax: (12) 644 59 95 
Hom epage: http://www.dorapol.krakow.pl 
E-m ail:m ailto:dorapol@ dorapol.krakow.pl 
ATLANTA AM  Sp. z o. o.  
Al. Piłsudskiego 119 
05-270 M arki 
tel: (022) 761 92 33 
fax: (022) 771 47 15, 771 48 50 
e-m ail: atlanta@ optimus.waw.pl 
Import and distribution of foodstuffs and greek wines. 
GREEK TRADE 
ul. Christo Botewa 32 
30 – 798 Krakσw  
Tel:  012/ 651 10 50, 653 26 30 
Tel/Fax: 012/ 653 26 82, 651 10 60 
http://www.greektrade.com.pl 
e-m ail: greek-trade@ bci.krakow.pl 
Import and distribution of fresh and canned products. 
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OLIVABIO Sp. z o. o. 
ul. Sportowa 1 
05-075 W arszawa – W esoła 
tel: 022 773 50 17 
fax: 022 773 50 21 
e-m ail: info@ olivabio.com   tomasz.pilecki@ olivabio.com 
www.olivabio.com 
Import and distribution of olive oil. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι 
Str. Alecu Russo nr. 13-19, Et. 3 ap. 6, 

020522 Bucharest  -  Romania 
Tel. +40 21 2100748 
Fax  +40 21 2119893 

e-mail   ecocom-bucharest@ mfa.gr 
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Η ΑΓΟΡΑ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ  ΕΛΙΑΣ  ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

I. ΓΕΝΙΚΑ: 
 
Η Ρουμανία αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρώπη, είναι δε η δεύτερη 
μεγαλύτερη αγορά στην Κεντρο-Ανατολική Ευρώπη, αριθμώντας περί τα 23 εκατ. καταναλωτές. Το 2004 
σημειώθηκε σημαντική μεγέθυνση τόσο του κλάδου της γεωργίας, όσο και της συνολικής ιδιωτικής 
κατανάλωσης, που αποτέλεσαν και καθοριστικούς παράγοντες της αύξησης του ΑΕΠ. Το 2005, το προϊόν 
του κλάδου της γεωργίας μειώθηκε ωστόσο, κυρίως εξαιτίας της αρνητικής επιρροής εσοδειών από 
παράγοντες όπως οι κακές καιρικές συνθήκες, πλημμύρες κλπ. κατά το παρελθόν έτος. Το ποσοστό 
συμμετοχής του ΑΕΠ του γεωργικού κλάδου στο συνολικό ρουμανικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
ανέρχεται (το 2005) σε μόλις 8,9% , ακολουθώντας σταθερά πτωτική πορεία (κατά το έτος 1995 αποτελούσε 
το 19,8%  του ρουμανικού ΑΕΠ). Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του 2005, η καταναλωτική δαπάνη των 
νοικοκυριών σημείωσε πραγματική μεγέθυνση κατά 9,8% , συνεισφέροντας στην αύξηση του ρουμανικού 
ΑΕΠ κατά 6,5% , έναντι 9,2%  το 2004. 
 
2. EΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ: 
 
Στη Ρουμανία καλλιεργούνται δημητριακά, καθώς και ορισμένα φυτά (κυρίως ηλίανθος και σόγια) εκ των 
οποίων παράγονται ελαιώδεις καρποί &  σπόροι, που τροφοδοτούν εν μέρει την εγχώρια σπορελαιουργία. 
Οι κυριότερες περιοχές καλλιέργειας ελαιωδών σπόρων βρίσκονται στην πεδιάδα του Δούναβη (Calarasi, 
Ialomita, Braila, Galati), στην περιοχή Dobrogea (Κωνστάντζα), καθώς και στην περιοχή Banat της δυτικής 
Ρουμανίας (Τιμισοάρα, Arad). Οι κύριες πρώτες ύλες της εγχώριας σπορελαιουργίας είναι ο ηλιόσπορος, με 
αξιόλογη εγχώρια παραγωγή, και η σόγια, με συγκριτικά μικρότερη εγχώρια παραγωγή που συμπληρώνεται 
από εισαγόμενες ποσότητες. Στον κατωτέρω πίνακα παραθέτουμε στοιχεία εκτιμήσεων παραγωγής και 
κατανάλωσης των κυριότερων δύο εγχωρίως παραγόμενων ελαιωδών σπόρων, δηλαδή του ηλιόσπορου και 
της σόγιας, οι οποίοι και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σπορελαίων. Το σογιέλαιο χρησιμοποιείται 
κυρίως στην παραγωγή μαργαρίνης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 2004-
2006 
 Μονάδα 2004 2005 2006 
Ηλιόσπορος  Αναθεωρημένα 

στοιχεία 
Εκτίμηση Πρόβλεψη 

Καλλιεργημένες 
εκτάσεις 

1.000 εκτάρια 1.050 973 1.060 

Παραγωγή 1.000 τόνοι 1.425 1.335 1.250 
Συνολική προσφορά 1.000 τόνοι 1.513 1.435 1.325 
Σπορελαιουργικές 
χρήσεις 

1.000 τόνοι 1.020 1.000 950 

Συνολική εγχώρια 
κατανάλωση 

1.000 τόνοι 1.216 1.200 1.143 

 Μονάδα 2004 2005 2006 
Σόγια  Αναθεωρημένα 

στοιχεία 
Εκτίμηση Πρόβλεψη 

Καλλιεργημένες 
εκτάσεις 

1.000 εκτάρια 130 130 150 

Παραγωγή 1.000 τόνοι 300 300 320 
Συνολική προσφορά 1.000 τόνοι 307 316 336 
Σπορελαιουργικές 
χρήσεις 

1.000 τόνοι 232 220 245 

Συνολική εγχώρια 
κατανάλωση 

1.000 τόνοι 266 255 281 

 Πηγή: Ρουμανικό Υπουργείο Γεωργίας 
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Σημειωτέον ότι την περίοδο μεταξύ 2007 – 2009, εφ’ όσον τελικά εισέλθει στην Ε.Ε., η Ρουμανία θα λάβει 
ενισχύσεις σχεδόν 4 δις € για την στήριξη της γεωργίας της. Τα ποσά αυτά θα κατευθυνθούν σε άμεσες 
πληρωμές, επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη και σε μηχανισμούς παρέμβασης στην αγορά. Σύμφωνα με 
κοινοτικούς αξιωματούχους, η ρουμανική γεωργία θα απολαμβάνει ετήσιες εισροές από κονδύλια της Ε.Ε. 
ύψους 1 δις. €. Η ρουμανική κυβέρνηση πρόσφατα μετακίνησε τις επιδοτήσεις από την παραγωγή σίτου και 
καλαμποκιού προς εκείνες τις καλλιέργειες που έχουν προοπτική επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας στο 
πλαίσιο της Ε.Ε., όπως τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, τα ζαχαρότευτλα, τα μανιτάρια, η σόγια, ο 
ηλίανθος, τα σταφύλια, τα οπωροκηπευτικά, τα βιομηχανικά φυτά. Σημειώνεται τέλος ότι με την εισδοχή 
της Ρουμανίας στην Ε.Ε., πρόκειται να απαγορευθούν οι καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένης σόγιας. 
 
Στον κλάδο παραγωγής βρωσίμων ελαίων η Ρουμανία αποτελεί έναν εκ των σημαντικότερων παραγωγών 
βρωσίμων ελαίων στην Ευρώπη, με επενδεδυμένα κεφάλαια ύψους 25 εκατ. δολ., και με συγκέντρωση της 
παραγωγής στα χέρια μερικών μεγάλων «παικτών» της αγοράς, ξένων και εγχώριων. Η εγχώρια αγορά 
σπορελαίων εκτιμάται σε 220 εκατ. λίτρα, αξίας άνω των 300 εκατ. δολ. και κυριαρχείται από ορισμένους 
μεγάλους παραγωγούς, όπως οι Bunge, Cargill, Ultex Tandarei, Agricover, Argus Constanta και Ardealul, οι 
οποίοι κατέχουν το 85%  της εγχώριας αγοράς, όμως τα τελευταία χρόνια πάσχουν από χαμηλότερα κέρδη, 
παρά τις διευρυνόμενες πωλήσεις τους. Τα αυξημένα κόστη περιβαλλοντικής προστασίας, ο έντονος 
ανταγωνισμός τιμών στον κλάδο και οι ανατιμήσεις του εγχώριου νομίσματος έχουν ωθήσει μικρότερες 
επιχειρήσεις να τεθούν εκτός αγοράς. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς είναι ότι η προσφορά ελαίων 
είναι σήμερα μεγαλύτερη από τη ζήτηση, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να προβαίνουν σε μειώσεις τιμών, 
μερικές φορές κάτω του κόστους, και μ’ αυτόν τον τρόπο να έχουν συμπιεστεί τα κέρδη των επιχειρήσεων 
του κλάδου. Η εγχώρια ζήτηση, η οποία σημειωτέον παραμένει σχεδόν σταθερή, ικανοποιείται εξ 
ολοκλήρου από την εγχώρια παραγωγή. Οι επιχειρήσεις του κλάδου στη Ρουμανία έχουν προβεί σε 
σημαντικές επενδύσεις επέκτασης της παραγωγικής τους δυναμικότητας, κυρίως ως αποτέλεσμα ανάμειξης 
ξένων επενδυτών, ενώ η επικείμενη εισδοχή της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τη 
μεγάλη και επεκτάσιμη παραγωγική δυναμικότητα της Ρουμανίας σε σπόρους για την ελαιουργία 
αναμένεται να προσελκύσει πρόσθετα ξένα κεφάλαια στον κλάδο. Πραγματοποιούνται εξάλλου κάποιες 
εξαγωγές κυρίως ακατέργαστων σπορελαίων και λιγότερο ραφιναρισμένων, οι εγχώριες βιομηχανίες 
εκτιμούν ωστόσο ότι οι εξαγωγές ραφιναρισμένων πρόκειται να αυξηθούν σύντομα ως αποτέλεσμα 
αυξημένης διεθνούς ζήτησης πρώτης ύλης για παραγωγή βιολογικού καυσίμου. 
 
Γενικά, η επάρκεια της αγοράς σε βρώσιμα σπορέλαια, σε σημεία που άπτονται της υπερπροσφοράς, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι τα έλαια πλην ελαιολάδου είναι σημαντικά φθηνότερα και συγκεντρώνουν την 
προτίμηση του καταναλωτικού κοινού, το οποίο δεν διαθέτει ιδιαίτερη γνώση και αντίληψη περί υγιεινής 
διατροφής, θα πρέπει να μας δημιουργήσει έναν προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσον είναι εφικτή η 
αποτελεσματική προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου στη ρουμανική αγορά. Σημειώνουμε ότι τα 
σπορέλαια αποτελούν το 79%  των λιανικών πωλήσεων βρωσίμων ελαίων σε ποσότητες και το 70%  σε αξίες, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του 2005. Το δε ηλιέλαιο αποτελεί το 98%  των πωλήσεων της κατηγορίας 
σπορελαίων, με το υπόλοιπο 2%  να αποτελείται από πωλήσεις σογιελαίου και αραβοσιτελαίου. Στον 
κατωτέρω πίνακα εμφανίζονται στοιχεία εγχώριας παραγωγής ηλιελαίου και σογιελαίου, τα οποία 
αποτελούν τα κυριότερα σπορέλαια που διακινούνται στη Ρουμανία.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΠΟΡΕΛΑΙΩΝ 2004-2006 
 Μονάδα 2004 2005 2006 
Ηλιέλαιο  Αναθεωρημένα 

στοιχεία 
Εκτίμηση Πρόβλεψη 

Εισροή α΄ ύλης στην 
σπορελαιουργία 

1.000 τόνοι 1.020 1.000 950 

Παραγωγή ηλιελαίου 1.000 τόνοι 420 410 390 
Συνολική προσφορά 1.000 τόνοι 450 450 430 
Συνολική εγχώρια 
κατανάλωση 

1.000 τόνοι 321 322 320 

Εξαγωγές 1.000 τόνοι 99 93 80 
 Μονάδα 2004 2005 2006 
Σογιέλαιο  Αναθεωρημένα 

στοιχεία 
Εκτίμηση Πρόβλεψη 

Εισροή α΄ ύλης στην 1.000 τόνοι 232 220 245 



 336  

σπορελαιουργία 
Παραγωγή 1.000 τόνοι 41 40 45 
Συνολική προσφορά 1.000 τόνοι 42 40 45 
Συνολική εγχώρια 
κατανάλωση 

1.000 τόνοι 24 25 38 

Εξαγωγές 1.000 τόνοι 18 15 7 
 Πηγή: Ρουμανικό Υπουργείο Γεωργίας 
 
Στη Ρουμανία δεν υπάρχει παραγωγή ελιών. Πραγματοποιούνται εισαγωγές μικρών ποσοτήτων με σκοπό 
την περαιτέρω επεξεργασία και συσκευασία στη χώρα, ο κύριος όγκος των εισαγωγών αφορά ωστόσο 
έτοιμο προς κατανάλωση προϊόν. Επίσης, δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου, και επομένως, η 
εγχώρια συσκευασία και κατανάλωση εξυπηρετείται εξ ολοκλήρου από τις εισαγόμενες ποσότητες. 
Στους κατωτέρω πίνακες εμφανίζονται οι ρουμανικές εισαγωγές των κύριων κατηγοριών κατεργασμένων 
ελιών και ελαιολάδου για την περίοδο 2002-2005. 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ: ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΙΩΝ &  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, 2002-2005 
(ποσότητες σε τόνους, αξίες σε δολ., πηγή: Ρουμανικά Τελωνεία) 
 
Για το Προϊόν 20057010 -- Διατηρημένες ελιές σε συσκευασίες κάτω των 5 kg 
Ετος Ποσότητα σε τόνους Αξία σε δολ. Μέση τιμή / 

τόνο ($) 
2002 16.156 4.607.361 285,18 
2003 15.366 6.335.870 412,33 
2004 17.815 9.609.928 539,43 
2005 18.117 15.282.191 843,53 
Μέση ετήσια μεταβολή (% ) +3,9 +49,1 +43,5 
 
 
 
 
Για το Προϊόν 20057090 - Διατηρημένες ελιές σε συσκευασίες άνω των 5 kg 
Ετος Ποσότητα σε τόνους 

 
Αξία σε δολ. Μέση τιμή / 

τόνο ($) 
2002 592 440.655 744,35 
2003 717 514.832 718,04 
2004 587 587.636 1.001,08 
2005 2.291 2.047.202 893,58 
Μέση ετήσια μεταβολή (% ) +57,0 +66,9 +6,3 
 
Για το Προϊόν 15090000          -- Παρθένο ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 
Ετος Ποσότητα σε τόνους Αξία σε δολ. Μέση τιμή / 

τόνο ($) 
2002 322 739.233 2.296 
2003 598 1.040.211 1.739 
2004 473 1.874.618 3.963 
2005 844 3.501.020 4.148 
Μέση ετήσια μεταβολή (% ) +37,9 +67,9 +21,8 
 
  Για το Προϊόν 15100090  -- Λοιπά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα 
Ετος Ποσότητα σε τόνους Αξία σε δολ. Μέση τιμή / 

τόνο ($) 
2002 280 447.912 1.600 
2003 379 1.124.538 2.967 
2004 725 1.599.122 2.206 
2005 870 2.344.350 2.695 
Μέση ετήσια μεταβολή (% ) +45,9 +73,6 +19,0 
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Αναφορικά με τα ανωτέρω μεγέθη ρουμανικών εισαγωγών, παρατηρούμε τα εξής: 
(α) Όσον αφορά στις κατεργασμένες ελιές, στις μεν μικρές συσκευασίες που αποτελούν και το μεγαλύτερο 
μέρος της αγοράς, υπάρχει μία σταθερά σχετικά μεγάλη ποσότητα εισαγωγών που ακολουθεί ελαφρά 
ανοδική πορεία την τελευταία τετραετία (στους 18,1 χιλ. τόνους το 2005), με σημαντικές όμως ανόδους στις 
μέσες τιμές εισαγωγής ανά έτος. Στις μεγάλες συσκευασίες, παρατηρήθηκε το 2005 μία εκρηκτική άνοδος 
εισαγόμενων ποσοτήτων έναντι του 2004 και των προηγουμένων ετών (από τα επίπεδα των 600-700 τόνων 
τα προηγούμενα έτη σε εκείνα των 2.300 τόνων το 2005), με διακυμάνσεις στις μέσες τιμές εισαγωγής στο 
διάστημα της τελευταίας τετραετίας. Κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγόμενων κατεργασμένων ελιών 
είναι οι Τουρκία, Ελλάδα και Ισπανία. Οι τουρκικές ελιές κυριολεκτικά κατακλύζουν την αγορά και 
διατίθενται σε όλες τις αλυσίδες του λιανεμπορίου, στις περισσότερες δε κατ’ αποκλειστικότητα (βλ. και 
κατωτέρω ανάλυση ανταγωνισμού, υπό ειδικό κεφάλαιο). Πάντως, το επίπεδο των συνολικών εισαγωγών 
κατεργασμένων ελιών σήμερα είναι κατώτερο εκείνου παλαιότερων εποχών (αρχών δεκαετίας 1990). 
 
(β) Όσον αφορά στα ελαιόλαδα, στο μεν παρθένο παρατηρούμε μία εξαιρετική διαχρονική αύξηση την 
τελευταία τετραετία (κατά μέσο ετήσιο ρυθμό 37,9%  σε ποσότητες και 67,9%  σε αξίες), ενώ στα 
ραφιναρισμένα διακρίνουμε επίσης εξαιρετικές αυξήσεις στις εισαγωγές (κατά μέσο ετήσιο ρυθμό 45,9%  σε 
ποσότητες και 73,6%  σε αξίες). Τα μεγέθη αυτά δηλώνουν την ταχύτατα αυξανόμενη παρουσία 
εισαγόμενων ελαιολάδων στη ρουμανική αγορά –σε μικρές βέβαια απόλυτες ποσότητες ακόμη- 
συνοδευόμενες από ταχύτερες μάλιστα αυξήσεις στις τιμές. Κύριες χώρες προέλευσης του εισαγόμενου στη 
Ρουμανία ελαιολάδου είναι οι Ιταλία, Τουρκία, Ελλάδα και Ισπανία (βλ. και κατωτέρω ανάλυση 
ανταγωνισμού, υπό ειδικό κεφάλαιο). Το ιταλικό ελαιόλαδο διατίθεται σε όλα τα δίκτυα διανομής και 
λιανεμπορίου, είναι απόλυτα ευδιάκριτο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ πολύ συχνά οι λιανεμπορικές 
αλυσίδες πραγματοποιούν ειδικές προωθητικές δραστηριότητες (κυρίως μέσω εκπτωτικών κουπονιών).        
 
3. ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ: 

Τιμές λιανικής και συσκευασίες: Κατωτέρω παραθέτουμε στοιχεία τιμών λιανικής διάθεσης διαφόρων 
προϊόντων ελιάς, από έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε μεγάλα καταστήματα λιανικής, σε διάφορους 
τύπους συσκευασιών: 
 
 
Προϊόν Χώρα προέλευσης Συσκευασία Λιανική τιμή (RON Λιανική τιμή (€
Ελιές     
Ελιές μαύρες διαίτης κονσέρβα Τουρκία 400 gr 7,20 2,00 
Ελιές μαύρες διαίτης κονσέρβα Τουρκία 500 gr 7,90 2,20 
Ελιές μάυρες διαίτης, βάζο Τουρκία 400 gr 7,10 1,97 
Ελιές πράσινες βάζο Τουρκία 400 gr 8,90-11,30 2,47-3,14 
Ελιές πράσινες βάζο Τουρκία 720 gr 10,40 2,89 
Ελιές μαύρες, πλαστική συσκευασία Τουρκία 250 gr 3,00 0,83 
Ελιές μαύρες, πλαστική συσκευασία Τουρκία 500 gr 8,50 2,36 
Ελιές μαύρες, πλαστική συσκευασία Τουρκία 800 gr 8,80 2,45 
Ελιές μαύρες, πλαστική συσκευασία Τουρκία 1 kg 14,90-17,00 4,14-4,72 
Ελιές μαύρες ή πράσινες, σε φέτες, σε βάζο Τουρκία 690 gr 11,60 3,22 
Ελιές πράσινες γεμιστές, σε βάζο Τουρκία 690-720 gr 10,40-13,50 2,89-3,75 
Ελιές μαύρες light Jumbo, χύμα (delicatessen) Ελλάδα 1 kg 15,50 4,31 
Ελιές μαύρες light Jumbo, χύμα (delicatessen) Τουρκία 1 kg 14,90 4,14 
Ελιές μαύρες super mammouth, χύμα (delicatessen) Τουρκία 1 kg 19,90 5,53 
Ελιές μαύρες super mammouth, χωρίς πυρήνα, χύμ
(delicatessen) 

Ελλάδα 1 kg 15,00 4,17 

Ελιές μαύρες gigant, χύμα (delicatessen) Τουρκία 1 kg 13,90 3,86 
Ελιές μαύρες μικρές, χύμα (delicatessen) Ελλάδα 1 kg 9,50 2,64 
Ελιές μαύρες σε φέτες, χύμα (delicatessen) Τουρκία 1 kg 24,90 6,92 
Ελιές πράσινες, χύμα (delicatessen) Τουρκία 1 kg 17,90 4,97 
Ελαιόλαδο     
Έξτρα παρθένο Ελλάδα 250 ml 13,70 3,81 
Έξτρα παρθένο Ελλάδα 500 ml 23,30 6,47 
Έξτρα παρθένο Ιταλία 500 ml 15,00, 19,00, 19,4

24,00  
4,17, 5,28, 5,3
6,67 

Έξτρα παρθένο Ιταλία 750 ml 23,00 6,39 
Έξτρα παρθένο Ιταλία 1 lt 30,50, 31,00, 35,00 8,47, 8,61, 9,72
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Ελαιόλαδο ραφιναρισμένο Ιταλία 1 lt 34,00 9,45 
Ελαιόλαδο μείγμα έξτρα παρθένου & ραφιναρισμένου Ιταλία 1 lt 28,00 7,78 
Πυρηνέλαιο Ιταλία 500 ml 8,70 2,42 
Πυρηνέλαιο Ελλάδα 1 lt 23,40 6,50 
Πυρηνέλαιο Ιταλία 1 lt 11,40, 21,00, 23,00 3,17, 5,83, 6,39

Σημείωση: 1€ = 3,5989 RON (ισοτιμία 6/7/2006) 

Σήμανση: Τα προϊόντα που εισάγονται στη Ρουμανία πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές σήμανσης, οι 
οποίες είναι σε γενικές γραμμές εναρμονισμένες με τις κοινοτικές. Στοιχεία τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά 
να περιλαμβάνονται στην ετικέτα κατά την εισαγωγή είναι η χώρα προέλευσης, το όνομα της ξένης 
παραγωγικής μονάδας και του προϊόντος, οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, η σύνθεση και το βάρος του 
προϊόντος, οι συνθήκες αποθήκευσης (εάν απαιτούνται ειδικές τέτοιες) κλπ. Η αναγραφή των στοιχείων στη 
ρουμανική γλώσσα δεν αποτελεί τυπική, αλλά μάλλον ουσιαστική και πρακτική προϋπόθεση για την 
εισαγωγή των προϊόντων, και τούτο διότι, προτού τα προϊόντα διατεθούν τελικά στο λιανεμπόριο, θα πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφουν στην ετικέτα τους στη ρουμανική γλώσσα στοιχεία όπως το όνομα του 
προϊόντος, τη σύνθεση, το βάρος, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, τις συνιστώμενες συνθήκες 
αποθήκευσης, το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού / συσκευαστή / εισαγωγέα / διανομέα, την 
προέλευση και οδηγίες χρήσης (εάν απαιτείται κάτι τέτοιο από τη φύση του προϊόντος). Σύμφωνα με 
πληροφορίες μας από εδώ διακινητές, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι τελωνειακές αρχές έχουν 
σταματήσει τρόφιμα στα σημεία εισόδου, απαιτώντας την τοποθέτηση ετικετών στη ρουμανική. Το κόστος 
των ετικετών στη ρουμανική γλώσσα ορισμένες φορές φέρεται από τους Ρουμάνους εισαγωγείς / διανομείς, 
σε περιπτώσεις που εφαρμόζουν αυτοκόλλητες ετικέτες (stickers) κατά την εισαγωγή των προϊόντων. 
Υποχρεωτική σήμανση προβλέπεται εξάλλου σε περίπτωση που το προϊόν περιέχει γενετικά τροποποιημένα 
συστατικά (κάτι που δε νομίζουμε ότι απασχολεί τα ελληνικά προϊόντα). Σε περίπτωση που ένα προϊόν 
σύμφωνα με την πιστοποίησή του χαρακτηρίζεται ως «βιολογικό», τούτο θα πρέπει να αναγράφεται στην 
ετικέτα, με μνεία της μεθόδου βιολογικής παραγωγής, καθώς και να φέρει ειδική πιστοποιητική σφραγίδα 
εγγραφής στο Γραφείο Εφευρέσεων και Εμπορικών Σημάτων (OSIM ). Η σήμανση περί διατροφικών / 
θρεπτικών συστατικών (nutritional labeling) δεν είναι υποχρεωτική, παρά μόνον εάν γίνεται χρήση 
ισχυρισμού στην ετικέτα του προϊόντος, ή σε διαφήμιση, ωστόσο συνηθίζεται από όλους τους μεγάλους και 
σοβαρούς ξένους παραγωγούς / εξαγωγείς. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από την αγορά, η ένδειξη περί 
βαθμού οξύτητας του ελαιολάδου στην ετικέτα μπορεί στην πράξη να αποδειχθεί απρόσφορη, καθώς 
ενδεχομένως να οδηγήσει σε ανάγκη πρόσθετης τεκμηρίωσής της. Για του λόγου το αληθές, γεγονός είναι 
ότι τα περισσότερα ελαιόλαδα που κυκλοφορούν στην αγορά δεν φέρουν ένδειξη περί του βαθμού οξύτητας. 
Πάντως, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, παρά τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία, τα οποία καλό είναι να 
τηρούνται προς αποφυγή προβλημάτων κατά την εισαγωγή, στην πράξη παρατηρούνται ελλείψεις –κυρίως 
εγχώρια παραγόμενων τροφίμων- σε επαρκή πληροφόρηση μέσω της σήμανσής τους, οι δε Ρουμάνοι 
καταναλωτές προσελκύονται ιδιαίτερα από καλή συσκευασία και σήμανση και είναι διατεθειμένοι να 
πληρώσουν υψηλότερη τιμή, διότι έτσι τους δημιουργείται εικόνα ποιοτικής ανωτερότητας. 

Δασμοί: Οι εισαγόμενες κατεργασμένες ελιές επιβαρύνονται με δασμό 25% , αλλά υπόκεινται και σε ετήσια 
ποσόστωση 5.000 τόνων, μέχρι συμπληρώσεως της οποίας ισχύει μηδενικός δασμός (προτιμησιακό 
καθεστώς για κοινοτικά προϊόντα). Οι εισαγωγές κοινοτικού ελαιολάδου δεν επιβαρύνονται με δασμούς.       

   
Αθέμιτος ανταγωνισμός: Το Γραφείο μας δεν έχει αντιμετωπίσει περιστατικά εισαγωγών ελιών τρίτων 
προελεύσεων με χρήση της επωνυμίας «Καλαμών». Το Γραφείο μας είχε προ τριετίας προβεί σε σχετική 
έρευνα και αλληλογραφία με τους αρμόδιους ρουμανικούς φορείς, κατόπιν αιτήματος του ελληνικού 
Υπουργείου Γεωργίας.  
 
4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ: 

Οι αυξητικές τάσεις που είχαν παρατηρηθεί στην εγχώρια κατανάλωση τροφίμων τα προηγούμενα έτη 
συνεχίστηκαν και μάλιστα ενισχύθηκαν το 2005, καθώς οι πωλήσεις τροφίμων συνολικά αυξήθηκαν κατά 
32%  σε αξίες έναντι του 2004. Η αυξητική τάση είναι περισσότερο έντονη σε προϊόντα τροφίμων που δεν 
βρίσκονται ακόμη σε φάση ωριμότητας παρουσίας στην αγορά, αλλά σε φάση εισόδου / ανάπτυξης, ενώ 
αναμένεται να συνεχιστεί και στα προσεχή χρόνια, εξαιτίας των επενδύσεων που γίνονται ή προσδοκάται ότι 
θα γίνουν, ιδιαίτερα από τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Μία συνιστώσα της αύξησης της εγχώριας 
κατανάλωσης τροφίμων το 2005 ήταν και η συνέχιση εκσυγχρονισμού των δικτύων διάθεσης των 
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προϊόντων. Ειδικότερα για την περιοχή του Βουκουρεστίου σημειώνουμε ότι το 60% -70%  των νοικοκυριών 
πραγματοποίησαν τις αγορές τους από αλυσίδες υπεραγορών πέρσι, ανεβάζοντας το μερίδιό τους σε άνω του 
20%  στο Βουκουρέστι κατά τους πρώτους 9 μήνες του 2005, έναντι 12%  το 2004. Το 2004, συνολικά οι 
κλάδοι σούπερ μάρκετ, Cash & Carry, hypermarkets και εκπτωτικών αλυσίδων συγκέντρωσαν το 36%  των 
λιανικών πωλήσεων, έναντι μεριδίου 21%  σε ολόκληρη τη Ρουμανία. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές κατά το 2005 διπλασίασαν τον αριθμό επισκέψεών τους σε καταστήματα 
υπεραγορών, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε και ο βαθμός «αφοσίωσης» των πελατών τέτοιων καταστημάτων 
κατά 45% . Ένα άλλο χαρακτηριστικό της αγοράς λιανεμπορίου τροφίμων είναι ότι παρατηρείται 
μεταστροφή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, από φθηνά χύδην προϊόντα, σε επώνυμα και 
συσκευασμένα –και συνεπώς ακριβότερα- κυρίως όμως βασικά προϊόντα διατροφής και ποτά. Πάντως, και 
δεδομένων των υλοποιούμενων σχεδίων επέκτασης της παρουσίας μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων στη 
χώρα, σαφώς θα υπάρξει έντονη πτωτική πίεση στις λιανικές τιμές των τροφίμων και ποτών κατά το άμεσο 
μέλλον.    
           
Η καταναλωτική συμπεριφορά έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αυξανόμενη τη 
συμμετοχή και των ανδρών στην καταναλωτική διαδικασία. Ωστόσο, μόλις το ένα τρίτο του πληθυσμού 
ψωνίζει από σύγχρονες αλυσίδες του λιανεμπορίου, με συχνότητα 2 φορών εβδομαδιαίως σε σούπερ μάρκετ, 
και 2-4 φορών μηνιαίως σε υπεραγορές και καταστήματα “Cash & carry”. Εξαιτίας των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετώπιζαν ιστορικά τα περισσότερα νοικοκυριά στη Ρουμανία κατά την περίοδο μετά 
τη μεταβολή του καθεστώτος το 1990, ο μέσος Ρουμάνος καταναλωτής είναι συνηθισμένος να αγοράζει 
μικρές ποσότητες λιανικών αγαθών, ώστε να ικανοποιεί τις άμεσες ανάγκες του σε βασικά αγαθά, λ.χ. 
τρόφιμα, όπου το 76%  του συνολικού αστικού πληθυσμού ακολουθεί ακόμη σήμερα την ανωτέρω 
συμπεριφορά. Τα στρώματα του πληθυσμού με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη αγοράζουν ωστόσο 
μεγαλύτερες ποσότητες, ενώ τείνουν να στρέφονται περισσότερο προς τις αλυσίδες υπεραγορών και σούπερ 
μάρκετ για τις αγορές τους, σε αντίθεση με τα μέσου και κατώτερου εισοδήματος κοινωνικά στρώματα. Η 
πλειάδα δε μικρών καταστημάτων λιανεμπορίου στη Ρουμανία εξηγείται από το γεγονός ότι μετά την 
καθεστωτική μεταβολή, εμφανίστηκε πλήθος μικρών και μεσαίων εμπόρων, η πλειονότητα των οποίων 
λειτουργούσε από ένα και μοναδικό κατάστημα, με ελάχιστο αριθμό προσωπικού και πρόσβαση σε πηγές 
χρηματοδότησης, και οι οποίοι ταυτόχρονα λειτουργούσαν ως χονδρέμποροι ή και μικροί εισαγωγείς. 
 
Σταδιακά, και ιδιαίτερα μετά το 2000, υφίσταται στη ρουμανική αγορά ένας «πόλεμος» μεταξύ των μεγάλων 
λιανεμπόρων και των μικρών καταστημάτων / χονδρεμπόρων / ανοικτών αγορών, που βαίνει καθώς φαίνεται 
υπέρ των πρώτων, οι οποίοι και έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στην επέκτασή τους, προσβλέποντας 
σε αύξηση της προσέλκυσης καταναλωτών και συνεπώς των μεριδίων τους στην αγορά. Βεβαίως, οι 
προβλέψεις για μεγέθυνση της «πίτας» της ρουμανικής λιανικής αγοράς, οι οποίες προσέλκυσαν και νέους 
μεγάλους ξένους επενδυτές, βρίσκουν στην πράξη εμπόδια αφ’ ενός από την ακόμη σχετικά μικρή 
αγοραστική δύναμη του εγχώριου καταναλωτικού κοινού, αλλά και τις σημαντικές ελλείψεις της χώρας σε 
υποδομές (λ.χ. μεταφορών, αποθηκευτικών χώρων κλπ.). Το γεγονός αυτό έχει ωθήσει πολλούς από τους 
μεγάλους λιανεμπόρους να προβούν σε υλοποίηση στρατηγικών μεγέθυνσης / τόνωσης της ζήτησης, με 
μειώσεις τιμών, περιορισμό αποθεμάτων και μείωση άλλων στοιχείων του κόστους τους. Ο ανταγωνισμός 
τιμών είναι ιδιαίτερα αισθητός στο επίπεδο του χονδρεμπορίου τροφίμων, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει 
το ρόλο των hypermarkets και των σούπερ μάρκετ να ενεργούν ταυτόχρονα ως λιανέμποροι, αλλά και 
χονδρέμποροι.      
 
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες αγοράς, οι κύριοι συντελεστές που επηρεάζουν την αγοραστική απόφαση, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την επιλογή καταστημάτων τροφίμων, είναι η τιμή, οι ειδικές προσφορές και η 
απόσταση από το κατάστημα. Οι σχετικές έρευνες αποκαλύπτουν και μία αυξημένη awareness των 
καταναλωτών σε σχέση με την ποιότητα και την εικόνα των προϊόντων, γεγονός που μάλλον αποτελεί 
ευνοϊκή ένδειξη για τις προοπτικές ελληνικών ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων ελιάς. 
 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του τομέα λιανεμπορίου τα τελευταία χρόνια είναι η αυξανόμενη 
χρήση του private label, για διάφορες κατηγορίες προϊόντων, το μερίδιο του οποίου αυξήθηκε από μόλις 
0,5%  το 2003 σε 2%  το 2004, και το οποίο χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από υπεραγορές (Carrefour), 
καταστήματα “Cash & carry” (M ETRO) και μεγάλα σούπερ μάρκετ (BILLA), ενώ με την είσοδο και 
σταδιακά μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά των μεγάλων εκπτωτικών αλυσίδων, αναμένεται να αυξηθεί και 
άλλο το μερίδιο των προϊόντων private label στην αγορά. 
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Ως πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η ρουμανική αγορά στον κλάδο τροφίμων μπορούν να αναφερθούν το 
μεγάλο μέγεθός της, η τάση διεύρυνσης της γκάμας προσφερομένων προϊόντων από τις εγχώριες αλυσίδες 
λιανεμπορίου, αλλά και η όλο και πιο «επιθετική» πολιτική των μεγάλων επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, 
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των κλάδων υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως logistics. Παρά τα όποια 
πλεονεκτήματα, η ρουμανική αγορά εξακολουθεί ωστόσο να χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή 
αγοραστική δύναμη, αυξημένα κόστη εισαγωγών λόγω ανεπαρκειών του συστήματος διανομής, 
προβλημάτων στα τελωνεία και υψηλών δασμών ακόμη και για κοινοτικά προϊόντα, προς το παρόν. 
Παράγοντες που επίσης επηρεάζουν αρνητικά το λιανεμπόριο τροφίμων είναι οι αυξανόμενες τιμές και η 
μειούμενη διαθεσιμότητα ακινήτων και χώρων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως το Βουκουρέστι –
η οποία και έχει ωθήσει πολλούς διανομείς και λιανεμπόρους να επεκτείνουν την παρουσία τους σε 
μικρότερες πόλεις στην ύπαιθρο- αλλά και η ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος, που επιδρά αρνητικά στις 
εισαγωγές. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό της ρουμανικής αγοράς καταναλωτικών ειδών είναι ότι το 
40%  περίπου της ετήσιας δαπάνης των νοικοκυριών κατευθύνεται προς αγορές βασικών προϊόντων -
τροφίμων και ποτών- γεγονός που αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε αναπτυσσόμενες χώρες. Στον κατωτέρω 
συνοπτικό πίνακα εμφανίζονται στοιχεία ετήσιας καταναλωτικής δαπάνης γενικά σε τρόφιμα και ποτά: 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ  
Καταναλωτική δαπάνη 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Τρόφιμα, ποτά, καπνός (σε εκατ. Δολ.) 12.423 14.096 14.886 19.133 23.301 29.697 31.573 
Τρόφιμα, ποτά, καπνός (%  
καταναλωτικής δαπάνης) 

42,5 44,7 42,7 43,8 43,2 42,3 41,4 

ΠΗΓΗ: Ρουμανική Στατιστική Υπηρεσία, εκτιμήσεις & προβλέψεις Economist Intelligence Unit (2004-2006). 
  
Ειδικότερα όσον αφορά στις καταναλωτικές προτιμήσεις για βρώσιμα έλαια, το ηλιέλαιο εξακολουθεί και 
σήμερα να είναι πρώτο στις προτιμήσεις των Ρουμάνων καταναλωτών. Ωστόσο, με την άνοδο του βιοτικού / 
εισοδηματικού επιπέδου, αλλά και τις επιρροές από δυτικά καταναλωτικά πρότυπα, η εγχώρια αγορά 
επεκτείνεται και διαφοροποιείται, με αποτέλεσμα να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά το 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλλά και άλλοι –ακριβότεροι του ηλιελαίου- τύποι σπορελαίων, όπως το 
φοινικέλαιο και το αραβοσιτέλαιο. Το γεγονός αυτό μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει μία θεωρητική 
προσδοκία σχετικά με διαμόρφωση ευνοϊκότερων συνθηκών στην αγορά για μεγαλύτερη διείσδυση του 
ελαιολάδου εν γένει, αλλά και ειδικότερα του ελληνικού ελαιολάδου. Επειδή στη μητροπολιτική περιοχή 
Βουκουρεστίου και ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα (Κλουζ, Ιάσιο, Μπρασόφ, Τιμισοάρα, Κωνστάντζα, 
Πιτέστι, Σιμπίου, Γαλάτσι κλπ.) παρατηρείται μία μεταστροφή προς σύγχρονες μεθόδους αγορών και 
μεγαλύτερος βαθμός υιοθέτησης ξένων καταναλωτικών προτύπων, αλλά και εμφανίζονται κοινωνικά 
στρώματα υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου και υπάρχει επίσης σταδιακή εμφάνιση και επέκταση της 
παρουσίας μεγάλων λιανεμπορικών αλυσίδων, θεωρούμε ότι σε αυτές τις αστικές περιοχές υπάρχει 
μεγαλύτερη πιθανότητα υποκατάστασης της κατανάλωσης άλλων φυτικών ελαίων από ελαιόλαδο, με 
κατάλληλες προωθητικές δράσεις. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: 

Ελαιόλαδο: Η εγχώρια αγορά χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά φθηνών ντόπιων σπορελαίων, και 
μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχει συνείδηση στο μέσο καταναλωτικό κοινό περί υγιεινής διατροφής 
και ιδιοτήτων του παρθένου ελαιολάδου. Θεωρούμε ωστόσο ότι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η 
σταδιακή μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών, ενδεχομένως ευνοήσει την είσοδο και έστω μικρή 
τοποθέτηση ελληνικού παρθένου ελαιολάδου στα τμήματα delicatessen των μεγάλων καταστημάτων του 
λιανεμπορίου. Πάντως, η εγχώρια κατανάλωση παρθένου ελαιολάδου είναι σχετικά μικρή και το επίπεδο 
γνωριμίας και εξοικείωσης του μέσου Ρουμάνου καταναλωτή με το προϊόν είναι χαμηλό, ο δε κύριος 
όγκος της κατανάλωσης στρέφεται προς φθηνότερα σπορέλαια. Σε περιοχές όμως της χώρας και σε 
τμήματα του πληθυσμού μέσου προς ανώτερου εισοδηματικού επιπέδου, θεωρούμε πως υπάρχει κάποια 
προοπτική κατάκτησης ενός ελαφρώς μεγαλύτερου από το σημερινό μεριδίου της ρουμανικής αγοράς. 
 
Ελιές: Στις διατηρημένες ελιές σε μικρές και μεγάλες συσκευασίες, παλαιότερα υπήρξαμε κυρίαρχοι στην 
αγορά, σήμερα όμως το μερίδιό μας έχει υποσκελιστεί από εισαγωγές κυρίως από Τουρκία, προϊόντων που 
δεν πληρούν καν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες αποστείρωσης. Πριν την κατάρρευση του σοσιαλιστικού 
καθεστώτος, η χώρα μας κατείχε σχεδόν το μονοπώλιο της αγοράς ελιών της Ρουμανίας μέσω των 
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συμφωνιών clearing. Οι εξαγωγές μας ανέρχονταν τότε σε περίπου 20.000 τόνους ελιών υψηλής 
ποιότητας. Σήμερα η Ελλάδα κατέχει μόνο το 11% -12%  περίπου της αγοράς, ενώ άνω του 80%  των ελιών  
που εισάγονται στη Ρουμανία προέρχονται κυρίως από την Τουρκία, είναι χαμηλής ποιότητας (κυρίως οι 
μαύρες ελιές οι οποίες υφίστανται τη διαδικασία του «βαψίματος») και σε συσκευασίες πλαστικές, που 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τέτοιου είδους συσκευασίες απαγορεύονται. Κατά 95%  οι ελιές 
εισάγονται σε χύμα μορφή, χωρίς την κατάλληλη σαλαμούρα και χωρίς να έχουν υποστεί την κατάλληλη 
διαδικασία αποστείρωσης και οι υπόλοιπες σε βάζα και κονσέρβες. Οι τιμές των τουρκικής προέλευσης 
ελιών αντιστοιχούν σε κάτω του ημίσεως των τιμών των ελληνικών ελιών. Οι ελιές που καταναλώνονται 
είναι κατά 85-90%  ελιές μαύρες, όχι φυσικές αλλά ελιές μετά από συγκεκριμένη  χημική διαδικασία για τη 
μετατροπή τους σε μαύρες, τις λεγόμενες “confit”. Σημειωτέον ότι πολλές φορές οι ελιές αυτές εισάγονται 
στην εδώ αγορά χωρίς να πληρούν καν τις προϋποθέσεις της σχετικής διεθνούς νομοθεσίας (“Codex 
Alimentarius”). Σύμφωνα με τις καταναλωτικές συνήθειες των Ρουμάνων, προτιμώνται οι μαύρες, 
σκληρές και γλυκιές ελιές, δηλαδή με όση λιγότερη άλμη στη σαλαμούρα συσκευασίας. Συμπερασματικά, 
θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο επανατοποθέτησης του ποιοτικού ελληνικού προϊόντος, 
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα τμήματα delicatessen των σούπερ μάρκετ. 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ: 

Οι εξαγωγές μας διατηρημένων ελιών, σε μικρές και μεγάλες συσκευασίες προς Ρουμανία, ανήλθαν σε 3,38 
εκατ. € το 2005, με ανοδικές τάσεις έναντι των προηγουμένων ετών. Για τις ελληνικές ελιές, αναφέρουμε ότι 
πρόκειται για προϊόν με κυρίαρχη θέση στη ρουμανική αγορά παλαιότερα, η παρουσία του οποίου έχει 
εξασθενίσει, περιοριζόμενη στο 10% -12%  περίπου της κατανάλωσης, έναντι μεριδίου άνω του 80%  που 
κατέχουν οι τουρκικές ελιές. Το ελληνικό προϊόν έχει δυνατότητα, μέσω κατάλληλης προβολής να 
επανατοποθετηθεί στην αγορά, τονίζοντας κυρίως το απόλυτο πλεονέκτημά του έναντι του ανταγωνισμού, 
που είναι η σαφώς ανώτερη ποιότητά του, καθώς από πλευράς τιμών είναι ανταγωνιστικό. Σημειωτέον ότι οι 
ετήσιες ρουμανικές εισαγωγές ελιών στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ανέρχονταν σε 20.000 τόνους, με 
βασικότερο προμηθευτή την Ελλάδα (περίπου 95% ). Οι κατωτέρω πίνακες και γραφήματα  εμφανίζουν 
στοιχεία ελληνικών εξαγωγών διαφόρων τύπων ελιών στη Ρουμανία (με βάση στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.), καθώς και 
ανάλυση ανταγωνισμού για τις βασικές δύο κατηγορίες εξαγόμενων ελληνικών ελιών (με βάση τα 
ρουμανικά στοιχεία). 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 2002-2005 (σε αξίες - 
€, στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.) 
Κωδικός Προϊόν 2002 2003 2004 2005 %  

μεταβολή * 
20057010 Ελιές 

διατηρημένες, 
σε συσκευασίες 
>5kg 

1.181.948 923.495 946.154 1.826.826 +15,6 

20057090 Ελιές 
διατηρημένες, 
σε συσκευασίες 
<5kg 

220.143 426.986 810.540 1.552.170 +91,7 

20019065 Ελιές 
διατηρημένες σε 
ξύδι / οξικό οξύ 

16.302 - 288 - - 

07099039 Νωπές ελιές - 55.422 - - - 
07112010 Ελιές 

προσωρινά 
διατηρημένες, 
μη βρώσιμες 

15.631 169.537 199.439 218.763 +141,0 

07112090 Ελιές 
προσωρινά 
διατηρημένες, 
για παραγωγή 
ελαιολάδου 

1.950 12.499 - 14.243 - 

* Μέση ετήσια μεταβολή στην τετραετία. 
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Ελιές διατηρημένες, σε συσκευασίες κάτω των 5 kg 

Στη δασμολογική κλάση 20.05.70.10 (διατηρημένες ελιές σε μικρές συσκευασίες), οι ελληνικές εξαγωγές, 
σύμφωνα με στοιχεία ΕΣΥΕ ανήλθαν σε 1,55 εκατ. € το 2005, έναντι 810,5 χιλ. € το 2004 (αύξηση 91,5% ). 
Σύμφωνα με τα ρουμανικά στοιχεία το ελληνικό μερίδιο όσον αφορά τις ποσότητες ανέρχεται σε 11% , ενώ 
κυρίαρχος της αγοράς είναι η Τουρκία (βλ. και ανωτέρω επισημάνσεις μας). Σημειωτέον ότι στα ρουμανικά 
στοιχεία εμφανίζονται μεγαλύτερες ελληνικές εξαγωγές στην κατηγορία αυτή, απ’ ότι στα ελληνικά. 
 
                       Ελιές διατηρημένες, σε συσκευασίες κάτω των 5 kg 
 

Χώρα Ποσότητα Αξία Τιμή/κιλό Μερίδιο 
 Τόνοι USD USD Ποσότητα Αξία 
Σύνολο 

18.117 
15.282.19
1 

0,84 100 100 

Τουρκία 15.138 9.906.676 0,65 83,6 64,8 
Ελλάδα 1.988 3.863.648 1,94 11,0 25,3 
Ισπανία 977 1.489.896 1,53 5,4 9,7 

 
 

ΕΛΙΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΕΣ, ΜΙΚΡΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Τουρκία
83.6%

Λοιποί
0.1%

Ισπανία
5.4%Ελλάδα

11.0%

 
 

Ελιές διατηρημένες, σε συσκευασίες άνω των 5 kg 

Στη δασμολογική κλάση 20.05.70.90 (διατηρημένες ελιές σε μεγάλες συσκευασίες), οι ελληνικές εξαγωγές, 
σύμφωνα με στοιχεία ΕΣΥΕ ανήλθαν σε 1,83 εκατ. € το 2005, έναντι 946 χιλ. € το 2004 (αύξηση 93,1% ). 
Σύμφωνα με τα ρουμανικά στοιχεία το ελληνικό μερίδιο όσον αφορά τις ποσότητες ανέρχεται σε 12,8% , ενώ 
κυρίαρχος της αγοράς είναι και εδώ η Τουρκία (βλ. και ανωτέρω επισημάνσεις μας). Επισημαίνουμε ότι στα 
ρουμανικά στοιχεία εμφανίζονται σημαντικά μικρότερες ελληνικές εξαγωγές στην κατηγορία αυτή, απ’ ότι 
στα ελληνικά (κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για διαφορετική ταξινόμηση των προϊόντων ανά 
συσκευασίες). 
 
Ελιές διατηρημένες, σε συσκευασίες άνω των 5 kg 
 

Χώρα Ποσότητα Αξία Τιμή/κιλό Μερίδιο 
 Τόνοι USD USD Ποσότητα Αξία 
Σύνολο 2.291 2.047.202 0,89 100 100 
Τουρκία 1.875 1.365.878 0,73 81,8 66,7 
Ελλάδα 293 507.055 1,73 12,8 24,8 
Ισπανία 111 156.631 1,41 4,8 7,7 
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ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΕΣ ΕΛΙΕΣ, ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Τουρκία
81.8%

Ελλάδα
12.8%

Ισπανία
4.8%

Λοιποί
0.5%

 
 
Οι συνολικές μας εξαγωγές Κεφαλαίου 15 (λίπη / έλαια) ανήλθαν σε 1,24 εκατ. € το 2005, εμφανίζοντας 
μέση ετήσια μείωση 10,6%  την τελευταία τετραετία. Αποτελούνται κυρίως από βαμβακέλαια (331,5 χιλ. € 
το 2005), καθώς και λοιπά σπορέλαια (252 χιλ. € το 2005) και μαργαρίνη. Οι εξαγωγές μας ελαίων 
περιλαμβάνουν και λίγο ελαιόλαδο, που διακινείται στην εδώ αγορά από έναν εισαγωγέα / διανομέα (μόλις 
371 χιλ. € το 2005, 246 χιλ. € το 2004 και 220 χιλ. € το 2003), εμφανίζει ωστόσο κάποια μικρή ανοδική 
τάση. Κυρίαρχο μερίδιο στη μικρή αγορά ελαιολάδου κατέχει το ιταλικό προϊόν, το οποίο με περιοδική 
χρήση ειδικών προωθητικών προσπαθειών, διατηρεί το μερίδιό του στην αγορά. Θεωρούμε ότι το ελληνικό 
ελαιόλαδο παρουσιάζει κάποιες προοπτικές ανάπτυξης και κατάληψης ενός μικρού έστω τμήματος της 
αγοράς, δια της προβολής τόσο των ποιοτικών του χαρακτηριστικών και υγιεινών ιδιοτήτων του, όσο και 
της δυνατότητάς του να ανταγωνιστεί το ιταλικό και άλλα ελαιόλαδα από πλευράς τιμής. Οι κατωτέρω 
πίνακες και γραφήματα εμφανίζουν στοιχεία ελληνικών εξαγωγών διαφόρων τύπων βρωσίμων ελαίων στη 
Ρουμανία (με βάση στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.), καθώς και ανάλυση ανταγωνισμού για τις βασικές δύο κατηγορίες 
εξαγόμενου ελληνικού ελαιολάδου (με βάση τα ρουμανικά στοιχεία). 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 2002-2005 (σε αξίες - €, 
στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.) 
 

Κωδικός Προϊόν 2002 2003 2004 2005 %  
μεταβολή 
* 

15091090 Παρθένο 
ελαιόλαδο 

81.919 104.833 88.419 182.829 +30,7 

15100090 Ραφιναρισμένο 
ελαιόλαδο 

36.925 115.362 157.446 188.521 +72,2 

15099000 Λοιπά 
ελαιόλαδα 

18.393 4.648 - - - 

15122990 Λοιπά 
βαμβακέλαια 

332.122 464.775 473.634 331.541 -0,0 

15171090 Μαργαρίνη 749.083 731.014 331.312 9.654 -76,5 
15162096 Λοιπά 

σπορέλαα 
259.334 290.902 256.056 251.730 -0,0 

15119099 Λοιπά 
φοινικέλαια 

149.799 31.326 136.610 180.187 +6,3 

- Υπόλοιπες 
κατηγορίες 
βρωσίμων 
ελαίων 

104.806 57.653 270.009 93.042 -3,9 
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Παρθένο ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 

Στη δασμολογική κλάση 15.09.00.00 (παρθένο ελαιόλαδο), όπου υπάρχουν κάποιες περιορισμένες 
προοπτικές διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων, οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με στοιχεία ΕΣΥΕ 
ανήλθαν σε μόλις 183 χιλ. € το 2005, έναντι 88,4 χιλ. € το 2004. 
 
Σύμφωνα με τα ρουμανικά στοιχεία το ελληνικό μερίδιο όσον αφορά τις ποσότητες ανέρχεται σε 6% , ενώ το 
ελληνικό ελαιόλαδο καίτοι ακριβότερο, τοποθετείται σχετικά κοντά –αλλά υψηλότερα– των τιμών των 
ανταγωνιστών. Απόλυτος κυρίαρχος της αγοράς είναι η Ιταλία, ακολουθούμενη από την Τουρκία. 
 
Παρθένο ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 
 

Χώρα Ποσότητα Αξία Τιμή/κιλό Μερίδιο 
 Τόνοι USD USD Ποσότητα Αξία 
Σύνολο 844 3.501.020 4,15 100 100 
Ιταλία 694 3.077.384 4,43 82,2 87,9 
Τουρκία 66 62.458 0,94 7,8 1,8 
Ελλάδα 51 245.950 4,85 6,0 7,0 
Ισπανία 19 76.568 4,02 2,3 2,2 

 
 
 

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Ιταλία
82.2%

Τουρκία
7.8%

Ελλάδα
6.0%

Λοιποί
1.7%

Ισπανία
2.3%

 
 
Λοιπά ελαιόλαδα, ραφιναρισμένα 

Στη δασμολογική κλάση 15.10.00.90 (λοιπά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα), όπου υπάρχει προοπτική μικρής 
διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων, οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με στοιχεία ΕΣΥΕ ανήλθαν σε 
μόλις 188,5 χιλ. € το 2005, έναντι 157,4 χιλ. € το 2004. 
 
Σύμφωνα με τα ρουμανικά στοιχεία το ελληνικό μερίδιο όσον αφορά τις ποσότητες ανέρχεται σε 9,7% , στις 
μέσες τιμές εισαγωγής το ελληνικό προϊόν παρακολουθεί τον ανταγωνισμό, ενώ απόλυτος κυρίαρχος της 
αγοράς είναι η Ιταλία. 
 
 
 
 
Λοιπά ελαιόλαδα, ραφιναρισμένα 
 

Χώρα Ποσότητα Αξία Τιμή/κιλό Μερίδιο 
 Τόνοι USD USD Ποσότητα Αξία 
Σύνολο 870 2.344.350 2,70 100 100 
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Ιταλία 773 2.062.741 2,67 88,9 88,0 
Ελλάδα 84 245.450 2,94 9,7 10,5 
Ισπανία 12 35.709 3,09 1,4 1,5 
Λίβανος 0,600 450 0,75 0,1 0,0 

 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ, ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΑ

Ιταλία
88.9%

Ελλάδα
9.7% Λίβανος

0.1%

Ισπανία
1.4%

 
 

6. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ: 

Οι λιανέμποροι στη Ρουμανία αντλούν τα τρόφιμα και ποτά από εγχώριους προμηθευτές, είτε παραγωγούς ή 
εισαγωγείς, ενώ ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ εισάγουν απ’ ευθείας, σχετικά περιορισμένο ωστόσο 
φάσμα προϊόντων. Η επιλογή καναλιού διανομής εξαρτάται από τη φύση του εξαγόμενου προϊόντος και τις 
εγκαταστάσεις / συστήματα διαχείρισης που απαιτούνται για τη μεταφορά και αποθήκευσή του. Οι τυπικές 
διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ένα εισαγόμενο προϊόν είναι οι εξής: Ξένος εξαγωγέας → Ρουμάνος 
εισαγωγέας ή διανομέας ή χονδρέμπορος ή “Cash & carry” → Μεγάλος λιανέμπορος (υπεραγορά ή σούπερ 
μάρκετ) ή μικρός λιανέμπορος (κατάστημα τροφίμων ή υπαίθριες αγορές). Σημειώνουμε ότι οι εισαγωγείς 
συνήθως προμηθεύουν και διανομείς ή χονδρεμπόρους / αλυσίδες “Cash & carry”, ενώ τα δύο τελευταία 
κανάλια διανομής διοχετεύουν προϊόντα αποκλειστικά σε μεγάλα ή μικρά καταστήματα λιανικής.  
 
Για τον ξένο εξαγωγέα, η κλασική επιλογή για να εισχωρήσει στην αγορά είναι μέσω ενός καλού και 
πεπειραμένου εισαγωγέα ή διανομέα, με καλή επαφή με το λιανεμπόριο, αλλά και καλή γνώση της 
νομοθεσίας, του εγχώριου συστήματος προτύπων, της εμπορικής πρακτικής κλπ. Προτιμητέο είναι οι 
εισαγωγείς ή διανομείς που επιλέγονται να καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα και να εμπορεύονται μεγάλες 
ποσότητες, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη εξεύρεσης περισσοτέρων τοπικών διανομέων. Εξαιρετική σημασία 
έχει η επιλογή εισαγωγέων και διανομέων που τροφοδοτούν χονδρεμπόρους που απευθύνονται και σε μικρά 
καταστήματα λιανεμπορίου τροφίμων, τα οποία και αποτελούν ακόμη την πλειονότητα του κλάδου στην 
εγχώρια αγορά. Μελλοντικά αναμένεται όλοι οι μεγάλοι λιανέμποροι να δουλεύουν απ’ ευθείας με ξένους 
εξαγωγείς ή Ρουμάνους εισαγωγείς, παρακάμπτοντας τους ενδιάμεσους διανομείς, οι οποίοι συνακόλουθα 
θα στραφούν προς κάλυψη μικρότερων καταστημάτων και απομακρυσμένων περιοχών. Ενδεχομένως δε, οι 
μεγάλοι διανομείς θα στραφούν προς υπηρεσίες logistics αλλά και θα εμπλακούν απ’ ευθείας σε 
λιανεμπορικές δραστηριότητες. Ορισμένα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν ήδη στραφεί προς απ’ ευθείας 
εισαγωγές επιλεγμένων προϊόντων τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένα τμήματα της εγχώριας αγοράς 
(λ.χ. υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, ή αλλοδαπούς εργαζόμενους κλπ.). Μία άλλη εναλλακτική είναι η 
επιλογή ενός αποκλειστικού τοπικού αντιπροσώπου, ο οποίος και θα διενεργεί όλες τις προωθητικές δράσεις 
για λογαριασμό του ξένου εξαγωγέα. Πάντως, σημειώνουμε ότι ειδικά για τις ελιές και το ελαιόλαδο, 
προϊόντα με συγκριτικά μικρό τζίρο στην εδώ αγορά, οι μεγάλοι λιανέμποροι μάλλον είναι δύσκολο να 
ασχοληθούν απ’ ευθείας, καθώς ασχολούνται με προϊόντα που εισάγονται σε σημαντικά μεγαλύτερες 
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ποσότητες, ενώ από την άλλη, προτιμούν τέτοια μικρού μεγέθους τζίρου προϊόντα, να τα προμηθεύονται 
από ενδιάμεσους διακινητές.  
 
Ως δυσκολίες στη διείσδυση ξένων τροφίμων στην εγχώρια αγορά μπορούν να αναφερθούν τόσο η 
απαίτηση των ρουμανικών λιανεμπορικών αλυσίδων για συνεχή και απρόσκοπτη τροφοδοσία, καθώς δεν 
τηρούν αποθέματα, όσο και τα υψηλά κόστη τοποθέτησης των προϊόντων στο ράφι, διενέργειας 
προωθητικών δράσεων κλπ. Ιδιαίτερο πρόβλημα εμφανίζεται εξάλλου στα συστήματα διανομής 
συγκεκριμένων κατηγοριών τροφίμων, όπως τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα ψάρια, το κρέας και τα 
γαλακτοκομικά, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μεγάλοι λιανέμποροι να 
δημιουργούν τα δικά τους συστήματα αποθήκευσης νωπών προϊόντων ώστε να αποφύγουν τις δυσκολίες και 
τα υψηλά συνεπαγόμενα κόστη προμήθειας τέτοιων προϊόντων σε «δύσκολες» περιόδους. 
 
Η πρώτη αλυσίδα μεγάλων λιανεμπορικών καταστημάτων που άνοιξε στο Βουκουρέστι ήταν η La Fourmi 
(το 1991), ακολουθούμενη από την M ega Image το 1995, ενώ η πρώτη μεγάλη ξένη αλυσίδα ήταν η M etro, 
που άνοιξε το 1996. Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι αλυσίδες Billa (1999), Selgros (2000), Carrefour & XXL 
(2001).  
 
Συνημμένα στην παρούσα μελέτη επισυνάπτουμε καταστάσεις τόσο μεγάλων ρουμανικών επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με τις εισαγωγές και το εμπόριο ελαιολάδου και ελιών, όσο και μεγάλων αλυσίδων του 
λιανεμπορίου που έχουν εγκατασταθεί στη Ρουμανία. Σημειώνουμε ότι μεταξύ των διακινητών προϊόντων 
ελιάς περιλαμβάνονται και σημαντικές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων, που διακινούν και ελληνικά 
προϊόντα (βλ. και συνημμένο κατάλογο).  

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΛΙΩΝ: 

(α) Πρόταση οργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής και ειδικών προωθητικών δράσεων για 
ελαιόλαδο και ελιές, στο διάστημα πριν την INDAGRA 2006 (8-12 Νομεβρίου 2006) προς τον Ο.Π.Ε.: 
Συγκεκριμένα, προτάθηκαν οι ακόλουθες δράσεις (βλ. και έγγραφό μας Φ. 2225/663/26.4.2006), στις οποίες 
αναμένουμε σχετική έγκριση: 

1.    Εκδήλωση προβολής ελληνικού ελαιολάδου και ελιών: Η δράση αυτή μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αμέσως πριν την εβδομάδα προβολής, με ομιλίες ειδικών από την Ελλάδα σχετικά 
με τις ιδιότητες των δύο ελληνικών προϊόντων, και κυρίως ελαιολάδου, που θα ακολουθηθούν από 
βραδιά ελληνικής κουζίνας και γευσιγνωσίας των ελληνικών προϊόντων, με πιάτα τα οποία θα 
βασίζονται στο παρθένο ελαιόλαδο. Η δράση αυτή θα πρέπει να υλοποιηθεί αμέσως πριν το άνοιγμα 
της έκθεσης, για παράδειγμα στο διάστημα 6-7 Νοεμβρίου. 

2.   Δημοσιεύσεις στον Τύπο: Ταυτόχρονα με την εβδομάδα προβολής, θα ήταν σκόπιμο να 
δημοσιευτούν άρθρα και ορισμένες διαφημιστικές καταχωρήσεις για τα δύο ελληνικά προϊόντα, σε 
ρουμανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά υψηλής αναγνωσιμότητας και κλαδικά περιοδικά. Η εν λόγω 
δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με το ξεκίνημα της έκθεσης και της εβδομάδας 
προβολής (δηλ. στο διάστημα 8-10 Νοεμβρίου). 

3.   Εβδομάδα προβολής ελληνικού ελαιολάδου και ελιών στο χώρο της INDAGRA: Στο σημείο 
αυτό έχουμε προτείνει όπως η δράση αυτή λάβει χώρα ταυτόχρονα με την έκθεση και την αποστολή, 
και μάλιστα στον ίδιο το χώρο της INDAGRA, όπου θα υπάρχει σημαντική συγκέντρωση 
ενδιαφέροντος του εμπορικού και καταναλωτικού κοινού. Έχουμε προτείνει υλοποίηση ταυτόχρονα 
με την έκθεση και την επιχειρηματική αποστολή (δηλ. στο διάστημα 8-12 Νοεμβρίου). 

4.    Επιχειρηματική αποστολή: Ταυτόχρονα με την εβδομάδα προβολής και την έκθεση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και η αποστολή, για τα μέλη της οποίας θα οργανωθούν προκαθορισμένες 
συναντήσεις με εδώ εισαγωγείς, διανομείς / διακινητές και αλυσίδες του λιανεμπορίου τροφίμων. 
Και εδώ έχουμε προτείνει οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων ελληνικών εταιρειών των 
κλάδων ελαιολάδου και ελιών, παράλληλα με την έκθεση (δηλ. στο διάστημα 8-12 Νοεμβρίου). 

 
  (β) Πρόταση ένταξης ελληνικών προϊόντων ελιάς στο πρόγραμμα «Κέρασμα» προς   τον Ο.Π.Ε.: Για 
σχετικές μας προτάσεις, βλ. έγγραφό μας Φ. 2220/737/12.5.2006). Σημειώνουμε ότι ο Ο.Π.Ε. έχει 
ανταποκριθεί στις προτάσεις μας (οι οποίες αφορούσαν ωστόσο και άλλα τρόφιμα και ποτά) και ως 
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αποτέλεσμα της επικοινωνίας μας, του έχουμε διαβιβάσει πλήρη στοιχεία μεγάλων λιανεμπορικών 
αλυσίδων προκειμένου να ξεκινήσει η προεργασία οργάνωσης «ελληνικών εβδομάδων» εδώ. 

 
(γ) Επιχειρηματικές αποστολές στη Ρουμανία: Το Γραφείο μας, πέραν των επιχειρηματικών αποστολών 
που οργανώνει σε τακτική βάση στο Βουκουρέστι, έχει ήδη από πέρσι ξεκινήσει να υλοποιεί αποστολές 
στη ρουμανική περιφέρεια (ήδη στις πόλεις Πλοϊέστι, Κλουζ, Ιάσιο) και σήμερα διερευνά, σε συνεργασία 
με τον Ο.Π.Ε., τη σκοπιμότητα πραγματοποίησης αντίστοιχων τέτοιων σε πρόσθετες περιοχές της 
(Κωνστάντζα, Μπρασόφ, Τιμισοάρα, Σιμπίου, Γαλάτσι / Βραΐλα, Τίργκου Μούρες). Σε πρώτη φάση, το 
Γραφείο μας σε συνεργασία με τα τοπικά Επιμελητήρια και επιχειρήσεις διαπιστώνει το είδος των 
επιχειρηματικών ενδιαφερόντων στις εν λόγω περιοχές, και εν συνεχεία θα εισηγηθεί στον Ο.Π.Ε. σχετικά 
με την υλοποίηση αποστολών. Οι τυχόν ενδιαφερόμενοι Έλληνες εξαγωγείς προϊόντων ελιάς θα 
ειδοποιηθούν εν καιρώ σχετικά με αποστολές που θα υλοποιηθούν στη ρουμανική περιφέρεια.   

 
 
8. ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:  

H παραγωγή βιολογικών προϊόντων αναπτύσσεται σταδιακά και περιλαμβάνει δημητριακά, λαχανικά και 
φρούτα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει μεσο-μακροπρόθεσμα ο κλάδος των προϊόντων 
βιολογικών καλλιεργειών, ιδιαίτερα με τη διαρκή άνοδο του εισοδηματικού και βιοτικού επιπέδου και 
συνεπώς της καταναλωτικής δαπάνης, καθώς και τις επιρροές από δυτικές και δη κοινοτικές αγορές και τη 
συνακόλουθη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών. Προς το παρόν, το τμήμα της αγοράς τροφίμων 
που αναφέρεται σε βιολογικά προϊόντα δεν είναι επαρκώς διαμορφωμένο όπως σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, 
θεωρείται όμως μάλλον βέβαιο ότι με την είσοδο / εγκατάσταση μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου και 
παγίωσή τους στην αγορά, καθώς και με την προσαρμογή των καταναλωτικών συνηθειών του μέσου 
Ρουμάνου καταναλωτή στα δυτικά πρότυπα, το τμήμα αυτό πρόκειται να αποκτήσει οντότητα και να 
καταστεί ιδιαίτερα κερδοφόρο για εκείνους που θα το προσεγγίσουν πρώτοι. Προς το παρόν, θεωρούμε ότι 
τα υψηλής ποιότητας, επιλεγμένα ελληνικά προϊόντα ελιάς, έχουν καλές δυνατότητες παρουσίας και 
διακίνησης στα ειδικά τμήματα delicatessen των μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου. Σχετικά με 
προδιαγραφές σήμανσης βιολογικών προϊόντων, βλ. ανωτέρω σχετικές επισημάνσεις μας. 
 
Όσον αφορά στην προστασία ονομασιών προέλευσης (Π.Ο.Π.) σημειώνουμε ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις / 
ονομασίες προέλευσης προστατεύονται με βάση τη ρουμανική νομοθεσία (Νόμος 84/1998 περί εμπορικών 
σημάτων και γεωγραφικών ενδείξεων, εναρμονισμένη με την κοινοτική νομοθεσία), ενώ η Ρουμανία είναι 
εξάλλου μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (W IPO), και γενικά θεωρείται ότι το 
επίπεδο προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων που παρέχεται είναι ικανοποιητικό. Ο Νόμος και οι 
εφαρμοστικοί κανονισμοί για προστασία γεωγραφικών ενδείξεων μπορούν να εντοπιστούν στην ιστοσελίδα 
του Γραφείου Εφευρέσεων και Εμπορικών Σημάτων (OSIM ), στη διεύθυνση: 
http://www.osim.ro/index3_files/laws/law/trademark/lgmrcont.htm. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου 
είναι: Bucharest, 5 Ion Ghica, Zip code 030044, tel.: +4021-3145964-6, 3151963-6, 3159066, 3146720, fax: 
+4021-3123819, e-mail: office@ osim.ro, αρμόδιος: κ. Valeriu Gembaju.  
 
Συνημμένα: (α) Κατάλογος μεγάλων εισαγωγέων / διακινητών προϊόντων ελιάς στη  Ρουμανία, (β) 
Κατάλογος παραγωγών / εισαγωγέων / διακινητών τροφίμων ελληνικών συμφερόντων που 
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, μεταξύ των οποίων και διακινητών προϊόντων ελιάς, και (γ) Κατάλογος 
μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία. 
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

NAM E ADDRESS 
TELEPHON
E FAX W EB E-M AIL CONTACT PURCHASING M ANAGER 

M ARKETING / ADVERTISING 
M ANAGER 

SELGROS CASH &  
CARRY SRL 

Calea Bucuresti 
#231, Brasov 

0268-
307300, 
307210 0268-307210 www.selgros.ro   

Edith Lenga-Balk, 
Country M anager   

M ETRO CASH &  
CARRY ROM ANIA 
SRL 

Sos. Bucuresti-
Ploiesti #44D, 
013685 
Bucuresti 

200 31 95, 
2081160 200 31 06 www.metro.ro 

secrdir.baneasa@ metro.ro, 
delia.nica@ metro.ro, 
andreea.ionescu@ metro.ro, 
maria.prescure@ metro.ro 

Bert Van De Velde, 
General M anager 

Bogdan M agheru (Fresh food), e-
mail: bogdan.magheru@ metro.ro / 
Adina Andrei (Dry Food), e-mail: 
adina.andrei@ metro.ro 

Andreea Ionescu (M arketing), e-
mail: Andreea.Ionescu@ metro.ro / 
Dan Nicolescu (Advertising / 
Promotional M aterials), e-mail: 
dan.nicolescu@ metro.ro 

HIPROM A S.A. 
(CARREFOUR 
HYPERM ARKET 

Str. Tudor 
Vladimirescu 
#2, Otopeni 

2664780-81, 
2067400 

2664782, 
2067451 www.carrefour.ro  office@ carrefour.ro 

Francois Olivier, 
General M anager 

Arnaud Dussaix (Food 
Department) Andreea M ihai (M arketing Director) 

ROM ANIA 
HYPERM ARCHE 
S.A. (CORA) 

Strada Lipscani 
#102, Etaj 4, 
Bucuresti, 
Sector 3 3055841 3055830 www.cora.ro info@ cora.ro 

Thierry Destailleur, 
Owner 

Franck Johner (Provera Romania 
Centrala de Achizitii), tel.: 
2053609, fax: 2053661, e-mail: 
info@ provera.ro   

CDE R. INTEREX 
S.A. 

Sos. Vestului 
#12, Ploiesti 0244-407274 

0244-
880080/81/82/87 www.interex-pla.net interex@ intermarche.ro 

Adrian Bacaran, Director 
for Romania   

KAUFLAND 
ROM ANIA SCS 

Sos. Colentina 
#6, Bucuresti, 
Sector 2 

3057043, 
3057030 3057030 www.kaufland.ro office@ kaufland.ro 

Gunter Grieb, General 
M anager   

M EGA IM AGE S.A. 

Bulevardul Ion 
M ihalache #92, 
Bucuresti, 
Sector 1 2246677 2246011      

REW E ROM ANIA 
SRL (BILLA) 

Strada 
Postavarul #24-
52, Bucuresti, 
Sector 3 

3452751, 
3452646 3451645 www.rewe.ro     

ARTIM A RETAIL 
INVESTM ENT 
COM PANY S.A. 

Strada Plautius 
Andronescu 
#10, Timisoara 
300224 0256-407630 0256-498192 www.artima.ro   

Daniel Cirstea, e-mail: 
daniel.cirstea@ artima.ro 

M arianina Bosman, e-mail: 
marianina.bosman@ artima.ro  
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GIM ROM  
HOLDING S.A. 
(GIM A) 

Bulevardul 
Timisoara #26, 
Plaza Romania, 
Bucurest, Sector 
6 

3181600, 
3181610 

3181609, 
3181629 www.gima.ro office@ gmarket.ro Tunc Capa, President   

UNIVERS' ALL 
ROM ANIA SRL 

Bulevardul 
Carol #31-33, 
Bucurest, Sector 
2 

2507152/3, 
3178197/98 

2507154, 
3178200 www.universall.ro contact@ universall.ro 

Geo Buruiana, Director 
General   

LA FOURM I S.A. 

Splaiul Unirii 
#96, Bucurest, 
Sector 4 3161634 3161633      

REW E ROM ANIA 
SRL (XXL M EGA 
DISCOUNT) 

Strada 
Postavarul #24-
52, Bucuresti, 
Sector 3 /  

3452751, 
3452646 3451645 www.xxlmegadiscount.ro office@ ro.rewe-xxl.at    

PROFI ROM  FOOD 
SRL 

Strada M iresei 
#1, Timisoara 
300642 

0256-
244100, 
244103 

0256-244108, 
248662    

Franck Johner (Provera Romania 
Centrala de Achizitii), tel.: 
2053609, fax: 2053661, e-mail: 
info@ provera.ro   

REW E ROM ANIA 
SRL (PENNY 
M ARKET) 

Strada 
Postavarul #24-
52, Bucuresti, 
Sector 3 

3452751, 
3452646 3451645 

www.xxlmegadiscount.ro/P
enny% 20M arket/index.htm office@ ro.rewe-xxl.at    

PLUS DISCOUNT 
ROM ANIA SCS 

DN 72, Bloc 
Crangul lui Bot., 
Aricesti 
Rahtivani 0244-408100 0244-408109    

Ovidiu Nedelcu, Category 
M anager, e-mail: onedelcu@ plus-
discount.ro  

M INIM AX 
DISCOUNT SRL 

Sos. De Centura 
#12, Pantelimon 

2557847, 
0725-137002 2557592 www.minimaxdiscount.ro  

Reiner Exel, Director 
General   

M GV DISTRI-
HIPER S.A. 
(AUCHAN) 

Strada Barbu 
Delavrancea 
#13, Bucuresti, 
Sector 1 2227884 2227884 www.auchan.ro mdragan@ auchan.ro 

Regis M ougel, General 
M anager   

REAL-
HYPERM ARKET 
ROM ANIA SRL 

Calea 
Bucurestilor 
#283, Otopeni 031-4080699 031-4080681 www.real-hypermarket.ro 

receptie.real@ real-
hypermarket.ro    

SPAR ROM ANIA 
SRL Timisoara 0256-488788 0256-489770  office@ spar-romania.ro    

George Ceorneschi 
M arketing Director 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα 

Leontiefsky per. 4 
125009 M oscow 

Tel.  +7-495-2013433, 2017020 
Fax  +7-495-2013511 

E-mail: ecocom-moscow@ mfa.gr 
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H  ΑΓΟΡΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 
Σύμφωνα με στοιχεία κλαδικών φορέων του χώρου, η αγορά φυτικών ελαίων της Ρωσίας το 2003 ανήλθε σε 
1,1 εκατ.  τόννους, η δε κατά κεφαλή κατανάλωση κυμάνθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, 7,61 kg ετησίως, 
τη στιγμή που ως βέλτιστη για τον οργανισμό ενδείκνυται η κατανάλωση 13,6 kg ετησίως. Κατά γενική 
ομολογία, εκ παραδόσεως μεγαλύτερης ζήτησης και κατανάλωσης στη Ρωσία χαίρει το ηλιέλαιο, στο οποίο 
έχει εθιστεί το γούστο και η προτίμηση του ντόπιου καταναλωτή (91%  επί του συνόλου της κατανάλωσης 
φυτικών ελαίων, ήτοι 7,1 kg κατά κεφαλή κατανάλωση ετησίως). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2003 
παρήχθησαν 930.000 τόννοι ηλιελαίου σε συσκευασία μπουκαλιού, αξίας άνω των $900 εκατ. (τιμή 
λιανικής, στοιχεία Ινστιτούτου Συγκυρίας Αγροτικής Αγοράς). 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. Οι γνωστότερες μάρκες ηλιελαίου που κυκλοφορούν στη ρωσική 
αγορά (λόγος γίνεται για εμφιαλωμένο ηλιέλαιο σε μπουκάλι) είναι οι: Zolotaya Semechka (εταιρεία-
παραγωγός Yug Rusi, 17% ), Oleina (Bunge Ltd., 9% ), Zlato (Russkaya bakaleya, 6,7% ), Sloboda (EFKO, 
6% ). Μετά το ηλιέλαιο, με κριτήριο τον όγκο κατανάλωσης, έπονται το σογιέλαιο (5%  επί του συνόλου της 
κατανάλωσης φυτικών ελαίων), το αραβοσιτέλαιο (2% ), το σπορέλαιο (1% ) και το ελαιόλαδο (1% ). 
 
Μία από τις τάσεις που χαρακτηρίζει, τελευταία, την αγορά είναι η μείωση των εισαγωγών και η ολοένα και 
αυξανόμενη εγχώρια παραγωγή ελαίων, η οποία, ωστόσο, αντιμετωπίζει το πρόβλημα έλλειψης πρώτων 
υλών. Το τελευταίο έχει ως αποτέλεσμα οι εγχώριες παραγωγικές μονάδες του κλάδου να αξιοποιούνται 
μόνο κατά 60%  της δυναμικότητά τους παραγωγής. Ταυτόχρονα παρατηρείται και η τάση αύξησης της 
ζήτησης των εμφιαλωμένων εξευγενισμένων (ραφιναρισμένων) ελαίων έναντι των μη εξευγενισμένων, 
γεγονός που επιβάλλει την ανάγκη ανανέωσης, εκσυγχρονισμού ή και αντικατάστασης του εν λειτουργία 
εξοπλισμού, πράγμα που, με τη σειρά του, προϋποθέτει επιπρόσθετες δαπάνες και κόστη. Στις απαιτήσεις 
αυτές είναι ικανές να αντεπεξέλθουν οι μεγάλες εγχώριες βιομηχανίες, ενώ οι μικρότερες, αντίθετα, 
σταδιακά εκτοπίζονται και τελικά αναστέλλουν τη λειτουργία τους.  
 
2. ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ  
 
Η αγορά φυτικών ελαίων της Ρωσίας υποδιαιρείται σε τέσσερις κατηγορίες: α) στην ανώτερη ποιοτική και 
τιμολογιακή κατηγορία premium, β) την ανώτερη της μέσης κατηγορία, γ) τη μέση κατηγορία και δ) τη 
χαμηλότερη της μέσης.  
 

• α. Η κατηγορία premium αποτελεί τη μικρότερη, σε μερίδια και μεγέθη αγοράς, κατηγορία και 
καταλαμβάνει ποσοστό μόλις 1%  επί του συνόλου της αγοράς. Εδώ, κατά κύριο λόγο, εντάσσεται το 
ελαιόλαδο, το οποίο, ως προς τη γεύση του, αλλά και εξαιτίας της ανυπαρξίας της δεούσης προβολής 
και διαφήμισης, εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα οικείο στο καταναλωτικό κοινό της χώρας. Από 
πολλούς, εξάλλου, λόγω και τους κόστους του, εκλαμβάνεται ως φάρμακο και όχι ως βασικό 
συστατικό της καθημερινής διατροφής. Πολλοί, ωστόσο, θεωρούν ότι το καταναλωτικό κοινό που 
καταναλώνει ελαιόλαδο, γνωρίζει τη θρεπτικότητά του και παραμένει πιστό σε αυτό, οπότε δεν 
χρειάζονται επιπρόσθετες δαπάνες για την προώθηση και προβολή του.  Οι γνωστότερες μάρκες 
ελαιολάδου που διακινούνται στην αγορά είναι οι: M aestro De Oliva, Fruit De Oliva, Coopoliva, 
Rafael Salgado, Fernando Giron κ.α. 
Η τιμή του ελαιολάδου κυμαίνεται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα (1 λίτρο =250 ρούβλια/7,14 Ευρώ) 
έναντι αυτής του ηλιελαίου (1 λίτρο = 35 ρούβλια/1 Ευρώ). Με τη σταδιακή, ωστόσο, βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της χώρας, σε πρώτη φάση στα αστικά κέντρα της χώρας, 
αναμένεται και αύξηση της κατανάλωσης στο ελαιόλαδο. Ήδη το ύψος των εισαγωγών ελαιολάδου 
τα τελευταία χρόνια σημειώνει σταθερή αύξηση της τάξης του 30%  ετησίως. Το γεγονός αυτό, 
συνδυαζόμενο με τη σταδιακή αναβάθμιση των λιανικών αλυσίδων πώλησης, αλλά και τη 
διεύρυνση των δικτύων διανομών, εμπεριέχει ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον του προϊόντος 
στη αγορά της Ρωσίας, η στρατηγική διείσδυσης του οποίου θα πρέπει να συνδυαστεί με 
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πολύπλευρη και πολυσκελή προσπάθεια (συμμετοχή σε εκθέσεις, παρουσιάσεις, αφιερώματα, 
εκδηλώσεις γευσιγνωσίας ή και διαγωνισμού ελαιολάδου, διαφήμιση κ.α.). 

• β. Κατηγορία ανώτερη της μέσης: Εκτιμάται ότι καταλαμβάνει ποσοστό 6%  επί του συνόλου της 
αγοράς φυτικών ελαίων και κατά κύριο λόγο αποτελείται από αραβοσιτέλαιο (μάρκες: Goja, 
Avetov, Zlato, Oleina, Filevskoe) και ραφιναρισμένο ηλιέλαιο (Natura, Ideal, Alpiiskoe).  

• γ.  Μέση κατηγορία: Πρόκειται για την κατηγορία με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς (65% ) και 
αποτελείται, κυρίως, από εξευγενισμένο ηλιέλαιο των εξής εμπορικών σημάτων: Zolotaya 
Semechka, Oleina, Zlato, Sloboda, Rossiyanka, Sila Leta κ.α. 

•  δ. Χαμηλότερη της μέσης κατηγορία: Καταλαμβάνει ποσοστό 28%  επί του συνόλου της αγοράς. 
Στην εν λόγω κατηγορία συγκαταλέγονται σπορέλαια, μη εξευγενισμένα ηλιέλαια (εμφιαλωμένα 
αλλά και σε χύμα συσκευασία, που διακινούνται στην επαρχία της χώρας κυρίως). Στην εν λόγω 
κατηγορία υπόκεινται οι μάρκες Razdolye, M ilora, Zlatitsa, Russkoe Polye, Yuzhnoe, Girol κ.α. 
Σταδιακά, με την αναβάθμιση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του καταναλωτικού κοινού που 
αναφέραμε πιο πάνω,  προβλέπεται μείωση της εν λόγω κατηγορίας.  

 
Ως προς τους τύπους και τις μορφές συσκευασίες φυτικών ελαίων, όπως αυτές προσφέρονται στην εγχώρια 
αγορά, συναντώνται συσκευασίες από 0,25 του λίτρου έως 5 λίτρων. Της μεγαλύτερης, ωστόσο, ζήτησης και 
κατανάλωσης χαίρει η συσκευασία του ενός λίτρου σε πλαστικό μπουκάλι και έπεται η συσκευασία του 
5λιτρου, η οποία κατά βάση διατίθεται στις οικονομικές λιανικές αλυσίδες (discounters) και στις περιφέρειες 
της χώρας. Εν κατακλείδι και σχετικά με τη δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών στην επιτόπια αγορά, 
αναφέρεται ότι πρόσφατα ο αμερικανικός αγροτοβιομηχανικός όμιλος Bunge7, που παράγει φυτικά λάδια με 
την επωνυμία «Oleina», εξαγόρασε έναντι $20 εκατ. από την αργεντινική M olinos8 τα δικαιώματα 
παραγωγής και πώλησης στη Ρωσία και τις χώρες Κ.Α.Κ. του λαδιού με την επωνυμία «Ideal». Ταυτόχρονα 
η Bunge προέβη σε εξαγορά, έναντι $10 εκατ., εξαγωγικού σιλό στην πόλη Rostov-on-Don, δυναμικότητας 
διαμετακόμισης πάνω από 1 εκατ. τόννους σιτηρών ετησίως. Η αγορά σιλό στην περιοχή από την 
αμερικανική επιχείρηση υποδεικνύεται από της καλής ποιότητος οικονομικά σιτηρά που παράγει η Ρωσία, 
καθώς και από την επιθυμία της εταιρείας να διευρύνει το εξαγωγικό της πεδίο σε χώρες όπως Ιράκ, Ιράν, 
Ιορδανία, Συρία, Λίβανος και Βόρεια Αφρική. Η Ρωσσία δεν είναι μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, κατά συνέπεια το διεθνές της εμπόριο δεν δεσμεύεται από πολυμερείς συμφωνίες, συνεπώς δεν 
υπάρχει προστασία των προϊόντων που φέρουν ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ). 
 
Η αγορά βιολογικών προϊόντων είναι σε πολύ πρώϊμη φάση ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα 
καταστήματα διάθεσης βιολογικών προϊόντων. Επίσης, δεν υπάρχει Οργανισμός Πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων. Συνεπώς, επί του παρόντος τα βιολογικά προϊόντα εισάγονται με την πιστοποίηση που διαθέτουν 
από την χώρα προέλευσης, χωρίς αυτή να έχει οποιαδήποτε νομική συνέπεια στην ρωσσική αγορά. Ωστόσο, 
η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την δημιουργία Οργανισμού Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων εντός της 
επόμενης διετίας. 
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        Δομή ρωσικής αγοράς φυτικών ελαίων μεγαλύτερες εταιρείες & μερίδια αγοράς τους 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

Zolotaya Semechka  
Yug Rusi 13%  

Oleina 
Bunge 8%  

Zlato 
Russkaya Bakaleya 8%  

Sloboda 
EFKO 7%  

Ideal 
M olinos 2%  

Natura 
AGD 1%  

Πηγή: Εταιρεία παραγωγής φυτικών ελαίων EFKO, κλαδικό περιοδικό “Vitrina”, Αύγουστος 2004 
Bunge: Διεθνής αγροτοβιομηχανικός όμιλος (τα κεντρικά γραφεία του οποίου βρίσκονται στη Νέα Υόρκη) και ένας 
από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, παραγωγούς φυτικού ελαίου. Εκτός από λάδι, ο όμιλος ασχολείται με εμπόριο 
σιτηρών και προμήθειες σόγιας σε όλες ουσιαστικά τις χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής (Βορείου και Νοτίου). Το 
2003 ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ανήλθε σε $22 δις.  M olinos de la Plata: Εταιρεία παραγωγής ηλιελαίου, 
ζυμαρικών και λοιπών ειδών μπακαλικής από την Αργεντινή. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες του 
κόσμου, ο δε κύκλος εργασιών της το 2003 κυμάνθηκε σε $502 εκατ 
 
Εξαγωγές ελληνικών φυτικών ελαίων στην Ρωσσία (2005) 

  Αξία € Ποσότητα κιλά 
15 Λίπη και έλαια, ζωικά ή φυτικά 1.414.933  
15.09.10.90 Ελαιόλαδο, παρθένο 917.471 196.218 
15.10.00.90 Έλαια, άλλα 415.580 204.846 
15.12.11.91 Ηλιέλαιο 33.994 10.120 
15.11.90.99 Φοινικέλαιο 15.264 18.630 
15.17.90.99 Μαργαρίνη 15.248 20.500 
15.09.90.00 Ελαιόλαδο, άλλο 15.184 4.997 

 
Ρωσσικές εισαγωγές ελαιολάδου 2004 (σε χιλ.$) 

Προϊόν Eλαιόλαδο παρθένο   

Δασμ. Κλάση 15.09.10    

Χώρα Ποσότητα Αξία  
%  επί 
συνόλου 

Ισπανία 3200 3.778,8 64,22%  

Ιταλία 931 1.313,8 22,33%  

Ελλάς 238 219,0 3,72%  

Τουρκία 131 193,1 3,28%  

Τυνησία 224 191,7 3,26%  

Αργεντινή 44 104,0 1,77%  
Λοιπές 45 83,8 1,42%  

Σύνολο 4.813 5.884,2   
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3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Οι δύο κυριώτερες διεθνείς εκθέσεις στις οποίες προτείνουμε την συμμετοχή ελληνικών εταιρειών 
είναι οι εξής: 
 
W O RLD FOO D'2006 
15th International Exhibition of Food and Drinks  
(26-29/9/2006) 
Τόπος: Expocentr 
Οργανωτής: ITE Group Plc (Great Britain) 
Τηλ. +7 095-9357350, φαξ +7 095-9357351 
http://www.ite-expo.ru    E-mail: info@ ite-expo.ru 
 
PRO DEXPO  2006 
14th Int’l Exhibition pf Foodstuffs and Food Raw M aterials 
(12-16/2/2007) 
Τόπος: Expocentr 
Project manager: M rs. Tatiana N. Piskareva 
Tel. (7 095) 255-37-35, fax (7 095) 205-60-55, E-mail : mezvist@ expocentr.ru 
Οργανωτής: ZAO Expocentr 
Δ/νση: 14 Krasnopresnenskaya nab., 123100, M oscow, Russia 
Tηλ. +7 095-2553799, +7 095-2553946, Φαξ +7 095-2057210, +7 095-2056055 
http://www.expocentr.ru           E-mail: centr@ expocentr.ru  
 
Επίσης, η ελληνική ιδιωτική εταιρία NEM OS σε συνεργασία με την ρωσσική εταιρεία VITRINA θα 
διοργανώσει το «1ο ΣΑΛΟΝΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» στο ξενοδοχείο Radisson Slavianska της Μόσχας, την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2006. 
Πληροφορίες: NEM O S, Γεώργιος Κανάκης, Special Adviser 
4, Alyos str., 16673 Voula, Greece 
Tel.:+30 210 895 6518, Fax.:+30 210 895 2678, M ob.:+30 694 7505001 
Email: george.kanakis@ nemos.gr, www.nemos.gr  
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Σαουδική Αραβία 

P.O.BOX 5108, JEDDAH 21422, 
SAUDI ARABIA. TEL: (02) 6690824 FAX: (02) 6692644 

E-mail: com offgr@ cyberia.net.sa 
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Η  ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ  ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ  ΑΡΑΒΙΑ 
 

Ι.Γενικά: 
 

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τήν χώρα αναφοράς γιά όλη την περιοχή του Περσικού 
Κόλπου. Με πληθυσμό που ξεπέρασε τα 25 εκ. στα τέλη του α’τριμήνου τ.ε.και μέ συνολικό ΑΕΠ 
σε ονομαστικές τιμές για το 2005 στά 345 δις.Δολλ.ΗΠΑ περίπου,κατέχει ηγετική θέση στόν 
Αραβικό κόσμο εν γένει. 

 
Οι κλάδοι της Σαουδαραβικής οικονομίας πού κυρίως ευθύνονται για αυτή τήν 

εντυπωσιακή μεγέθυνση είναι όσοι σχετίζονται με το πετρέλαιο και τα παραγωγά του.( Η χώρα 
διαθέτει το 25%  περίπου των γνωστών παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου  και παράγει το 12%  
περίπου της παγκόσμιας παραγωγής). 

 
           Την τελευταία εικοσαετία έχει υπάρξει σημαντικότατη μείωση του κατά κεφαλή 
εισοδήματος, εξαιτίας αφ’ ενός της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού και αφ’ ετέρου των 
περιορισμένων ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης (εάν εξαιρέσουμε τον πετρελαϊκό τομέα, ο οποίος 
εξαρτάται από την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, και τα τελευταία χρόνια έχει 
αποφέρει σημαντικά εισοδήματα στη χώρα).  
 
Η εγχώρια –μικρή σχετικά- γεωργική παραγωγή, παρ’ ότι καταβάλλονται αξιόλογες προσπάθειες 
να αναπτυχθεί, εξαιτίας των δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών και της στενότητας υδάτινων 
πόρων μάλλον έχει περιορισμένες προοπτικές.  
 
Τό ποσοστό συμμετοχής του ΑΕΠ της γεωργίας στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται το 2005 
σε μόλις 4,1%  έναντι 5,2%  το 2004 και 4,8%  το 2003. 
 
ΙΙ.Εγχώρια  παραγωγή,  κατανάλωση,  εξωτερικό   εμπόριο  &  ανταγωνισμός: 
 
Η σαουδαραβική κυβέρνηση έχει επιδοθεί σε κάποια προσπάθεια αγροτικής ανάπτυξης και 
επέκτασης της καλλιεργήσιμης γης. Σήμερα, ποσοστό πλησίον του 1%  της συνολικής έκτασης της 
Σ. Αραβίας καλλιεργείται, με τις κύριες γεωργικές περιοχές να βρίσκονται στην Αλ Άχσα 
(Ανατολική Περιοχή), τα Χάιλ και Κασίμ (Βόρεια & Κεντρική Περιοχή), τα Ταμπούκ και Αλ 
Τζαούφ (Βορειοδυτική Περιοχή), το Αλ Χαρτζ (Περιοχή Ριάντ) και τα Γουάντι Νταγουασίρ και 
Ασίρ (Νότια Περιοχή). Η έκταση της καλλιεργούμενης γης ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. 
Εκτάρια.Η σαουδαραβική αγροτική παραγωγή επικεντρώνεται σε δημητριακά και ζωοτροφές, 
λαχανικά, φρούτα, χουρμάδες. 
 
Οσον αφορά τούς ελαιώδεις καρπούς και σπόρους,στά επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας,δέν 
αναφέρονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις ελαιόδενδρων ούτε και παραγωγή προιόντων ελιάς. 
 
Προιόντα ελιάς που κατά καιρούς εμφανίζονται στα Σαουδαραβικά Supermarkets,με ένδειξη 
εγχώριας προέλευσης,αποτελούν στήν πραγματικότητα εισαγώμενη πρώτη ύλη, (ελαιόλαδο και 
ελιές), που συσκευάζεται επιτοπίως και πολλές φορές προσφέρεται με Private Labeling.  
 
Η σαουδαραβική κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική υποκατάστασης εισαγωγών, μέ αποτέλεσμα 
αρκετές ξένες βιομηχανίες τροφίμων και κατ’επέκταση κυρίως ελιάς αλλά και ελαιολάδου,νά έχουν 
εγκαθιδρύσει παρουσία στη Σ. Αραβία, κυρίως μέσω συμφωνιών ανάθεσης παραγωγής (Licensing) 
των προϊόντων τους σε σαουδαραβικές βιομηχανίες, καθώς έτσι απολαμβάνουν και του πρόσθετου 
πλεονεκτήματος ότι τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα απευθύνονται σε ολόκληρη την περιοχή του 
Κόλπου, στην οποία εξάγονται χωρίς δασμολογική επιβάρυνση. Σημαντική επισήμανση, που 
πρέπει να κατανοηθεί πλήρως, είναι το γεγονός ότι, αν και μεγάλη ποικιλία προιόντων ελιάς που 
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διατίθεται στην εγχώρια αγορά με χρήση τοπικών εμπορικών σημάτων και 
ονομασιών,συσκευάζεται από σαουδαραβικές μονάδες ,τα συστατικά που χρησιμοποιούνται ως 
πρώτες ύλες για την παραγωγή τους βασίζονται σε εισαγωγές από το εξωτερικό.  
 
Η κατανάλωση ελαιωδών σπόρων (ελαιόλαδο και ελιές) στη Σαουδική Αραβία καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου απο τίς εισαγωγές.Η τάση που υπάρχει στήν αγορά τροφίμων ,εν γένει, και ειδικότερα 
για ελαιόλαδο και ελιές ,είναι αυξητική της κατανάλωσης,ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο με τις 
ιστορικά υψηλές τιμές του μαύρου χρυσού. 
 
Στή χώρα ζουν και εργάζονται περί τους 6,5 εκατ. αλλοδαπούς, που στην πλειονότητά τους 
προέρχονται από χώρες της νότιας και ΝΑ Ασίας, την Αίγυπτο, το Σουδάν, την Υεμένη και την 
ανατολική Αφρική. Υπάρχουν επίσης σχετικά μεγάλες κοινότητες αλλοδαπών δυτικής προέλευσης, 
με μεγαλύτερες εκείνες Αμερικανών και Βρετανών, οι οποίες ωστόσο συρρικνώνονται τα 
τελευταία χρόνια. Οι δυτικής προέλευσης αλλοδαποί έχουν επηρεάσει σημαντικά τα εγχώρια 
καταναλωτικά πρότυπα, με αποτέλεσμα οι Σαουδάραβες καταναλωτές να ασχολούνται διαρκώς 
περισσότερο με θέματα ποιότητας, διατροφικής αξίας, τιμής και συσκευασίας των τροφίμων. 
 
 
 
 
Όσον αφορά, όμως, τα προιόντα ελιάς,αν εξαιρέσει κανείς τίς γνωστές στο Σαουδαραβικό κοινό 
ελιές «Καλαμών»,δέν υπάρχει ιδιαίτερη γνώση γιά ποιότητες ελιών & ελαιόλαδων και εν γένει 
φυτικών ελαίων,σε αντιδιαστολή με ζωικά λίπη & έλαια,με αποτέλεσμα η αγορά ακόμη νά 
κατευθύνεται απο τον παράγοντα τιμή κυρίως. 
 
Η σχετική επάρκεια της αγοράς σε βρώσιμα σπορέλαια,που φυσικά είναι κατά πολύ φθηνότερα του 
γνήσιου ελαιόλαδου,σε συνδυασμό με τήν απουσία εμπεδομένης αντίληψης περί υγιεινής 
διατροφής,οσον αφορά το ελαιόλαδο,αποτελεί τροχοπέδη στήν διείσδυση τού προιόντος. 
 
 
Πίνακας κατανάλωσης προιόντων ελιάς στη Σ. Αραβία               
                                                                                                                           

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Μονάδα (1,000 τόνοι)       
       
       
Επιτραπέζιες ελιές 15.0 18.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
       
Ελαιόλαδα  4.50 4.00 5.00 7.00 7.50 5.00 
       
Πηγή:Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 
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ΠΙΝΑΚΕΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ Σ. ΑΡΑΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2002-2005 (ΥΠΟ ΕΥΡΕΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ 
ΕΚΑΤ. ΔΟΛ. ΗΠΑ ) 
 
 
Κωδικός δασμολογίου:15090000 Παρθένο ελαιόλαδο 

                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
          Σαουδαραβικά Τελωνεία 
Σημείωση: 1$=3,75 σαουδαραβικά ριάλια (σταθερή ισοτιμία από το 1986) 
 
               

Κωδικός δασμολογίου:15090000 Παρθένο ελαιόλαδο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
         Σαουδαραβικά Τελωνεία 
 

Σύμφωνα με σαουδαραβικά στοιχεία εισαγωγών του 2003, στην αγορά του παρθένου 
ελαιολάδου, οι Τούρκοι κατείχαν το 37,5%  του όγκου των εισαγωγών, ενώ η αξία των τουρκικών 
εξαγωγών ανήλθε σε 1,36 εκατ. δολ. Επανήλθαν στα ίδια επίπεδα το 2005 όσον αφορά τήν αξία 
των τουρκικών εξαγωγών στά 1,34 εκατ.δολ.,αφού προηγουμένως το 2004 υποχώρησαν ελαφρά 

 2002 2003 2004 2005 
Σε εκατομμύρια $ $ $ $ 
     
Συρία 2,4 2,8 2,2 2,1 
Ισπανία 1,5 1,3 2,1 1,9 
Τουρκία 1,1 1,3 1,1 1,3 
Παλαιστίνη 0,8 0,9 1,07 0,7 
Ιορδανία 0,7 0,5 0,8 0,6 
Ιταλία 0,5 0,4 0,2 0,3 
Τυνισία 0,3 0,4 0,1 0,2 
Ελλάδα 0,1 0,07 0,1 0,1 
Αλλοι 0,1 0,1 0,1 0,2 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

7,5 7,7 7,8 7,4 

Ποσότητα 2002 2003 2004 2005 
Σε τόνους     
     
Συρία 1,453 1,920 1,361 1,800 
Ισπανία 412 560 613 507 
Τουρκία 1,230 1,530 1,743 1,323 
Παλαιστίνη 705 740 790 354 
Ιορδανία 598 480 617         418 
Ιταλία 91 77 66 89 
Τυνισία 48 59 43 31 
Ελλάδα 13 9 20 18 
Αλλοι 17 14 19 110 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4,567 5,389 5,272 4,650 
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στα 1,12 εκατ.δολ.Το μερίδιο αγοράς τής Τουρκίας κυμαίνεται από 37,5%  έως 34%  τα τελευταία 
χρόνια.Οι Τούρκοι αντιμετωπίζουν ισχυρό ανταγωνισμό από τους Σύριους, που αύξησαν το μερίδιό 
τους στην αγορά του παρθένου σε 29%  το 2003, από 25%  το 2002 (με αξία εξαγωγών 2,81 εκατ. 
δολ.), ενώ το 2004 επανήλθαν στο 25%  (με αξία εξαγωγών 2,22 εκατ. δολ.),και τέλος εκτινάχθηκαν 
στο 38%  το 2005 (με αξία εξαγωγών 2,12 εκατ. δολ.).Αλλοι σημαντικοί ανταγωνιστές είναι για το 
2005 οι :Παλαιστίνη (μερίδιο 7,6% , αξία 721 χιλ. δολ.), Ισπανία (μερίδιο 10,9% , αξία 1,92 εκατ. 
δολ.), Ιορδανία (μερίδιο 8,9% , αξία 630 χιλ. δολ.) και Ιταλία (μερίδιο 1,9% , αξία 310 χιλ. δολ.).  
 
Κωδικός δασμολογίου:15100090 Λοιπά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα 
 
                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας 
         Σαουδαραβικά Τελωνεία 
 
Σημείωση: 1$=3,75 σαουδαραβικά ριάλια (σταθερή ισοτιμία από το 1986) 
     

Κωδικός δασμολογίου:15100090 Λοιπά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
         Σαουδαραβικά Τελωνεία 

 
Στα λοιπά ελαιόλαδα (ραφινέ), η Ισπανία κατείχε το 2003 μερίδιο 46,8% , με αξία 

εισαγωγών 4 εκατ. δολ., ακολουθούμενη από ελαιόλαδα προελεύσεων Ιταλίας (μερίδιο 33% , αξία 
3,34 εκατ. δολ.) και Συρίας (μερίδιο 8,6% , αξία 446 χιλ. δολ.). Γιά το 2004 είχαμε μερίδια:Ισπανία-
40,5% ,αξία 4,61 εκατ.δολ.,Ιταλία-30,2% ,αξία 4,27 εκατ.δολ.,Τουρκία-18,9% ,αξία 285 χιλ. 
δολ.Τέλος,το 2005 τα μερίδια στήν αγορά διαμορφώθηκαν: Ισπανία-51,9% ,αξία 6,39 
εκατ.δολ.,Ιταλία-32,1% ,αξία 4,90 εκατ.δολ.,Τουρκία-9,1% ,αξία 320 χιλ. δολ.,ενώ δέν εμφανίζονται 
καθόλου μεγέθη απο την Συρία. 

 

 2002 2003 2004 2005 
Σε εκατομμύρια $ $ $ $ 
     
Συρία 0,37 0,43 0,22 - 
Ισπανία 3,50 4,00 4,61 6,39 
Τουρκία 0,36 0,45 0,28 0,32 
Ιταλία 3,00 3,34 4,27 4,90 
Αλλοι 0,22 0,18 0,36 0,34 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

10,1 8,4 9,74 11,95 

Ποσότητα 2002 2003 2004 2005 
Σε τόνους     
     
Συρία 185 254 170 - 
Ισπανία 975 1,350 1210 1561 
Τουρκία 311 448 562 272 
Ιταλία 805 980 902 967 
Αλλοι 111 99 137 207 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2,387 2,938 2,981 3,007 



 360  

Τονίζουμε ότι το μέγεθος της αγοράς για το παρθένο ελαιόλαδο είναι σχετικά μικρό, και οι 
υγιεινές του ιδιότητες πολύ λίγο γνωστές στον μέσο καταναλωτή. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι 
το ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει ποσοστό μόλις 3,2%  της συνολικής ζήτησης για λάδια διαφόρων 
τύπων στη Σ. Αραβία (στοιχεία 2005). 

 
 

Κωδικός δασμολογίου:20019065 Ελιές διατηρημένες σε Ξύδι/οξικό οξύ 
                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
         Σαουδαραβικά Τελωνεία 
 
Σημείωση: 1$=3,75 σαουδαραβικά ριάλια (σταθερή ισοτιμία από το 1986) 
            

 
Κωδικός δασμολογίου:20019065 Ελιές διατηρημένες σε Ξύδι/οξικό οξύ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
         Σαουδαραβικά Τελωνεία 
 

Ελιές διατηρημένες σε ξύδι, με εξαγωγές για τήν χώρα μας το 2003 στα 787,5 χιλ. 
δολλάρια, μερίδιο αγοράς 5,43% , σημαντική πτώση τόσο ποσοτήτων (κατά 47% ), όσο και αξιών 
(κατά 56% ) έναντι του 2002, και ανταγωνιστές τους –φθηνότερους πλην της Χιλής- Ισπανία 

 2002 2003 2004 2005 
Σε εκατομμύρια $ $ $ $ 
     
Συρία 0,25 - 0,16 - 
Ιορδανία - 0,32 - 0,29 
Ισπανία 6,15 7,43 8,46 10,2 
Χιλή 0,65 0,70 0,73 1,05 
Αίγυπτος 0,22 0,44 0,36 0,55 
Μαρόκο 0,38 0,19 0,22 0,45 
Ελλάδα 1,10 0,78 1,15 1,85 
Αλλοι 0,75 0,82 0,86 0,83 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

9,5 10,65 11,07 15,27 

Ποσότητα 2002 2003 2004 2005 
Σε τόνους     
     
Συρία 520 480 333 - 
Ισπανία 5850 6613 6948 10219 
Αίγυπτος 678 355 653 1238 
Χιλή 305 197 227 365 
Ιορδανία - 120 -         351 
Μαρόκο 146 103 139 422 
Ελλάδα 414 219 430 734 
Αλλοι 567 185 287 992 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

8,480 8,272 9,017 14,320 
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(κυρίαρχος της αγοράς με μερίδιο 82% ), Συρία, Χιλή, και Αίγυπτο.Τα έτη 2004 και 2005 οι 
ελληνικές εξαγωγές αυτού τού τύπου ελιάς κατέκτησαν μερίδια αγοράς 4,7%  και 5,1%  
αντίστοιχα.Οι αυξήσεις σε αξίες ήταν 1,15 εκατ.δολ. το 2004 και 1,85 εκατ.δολ. το 2005. 
 
 
Κωδικός δασμολογίου:07112000 Ελιές προσωρινά διατηρημένες 
                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
         Σαουδαραβικά Τελωνεία 
Σημείωση: 1$=3,75 σαουδαραβικά ριάλια (σταθερή ισοτιμία από το 1986) 
 
               

Κωδικός δασμολογίου:07112000 Ελιές προσωρινά διατηρημένες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
         Σαουδαραβικά Τελωνεία 
 

 
Οι προσωρινά διατηρημένες ελιές, με εξαγωγές της Ελλάδος 137 χιλ. δολ. το 2003, έναντι 

σημαντικά υψηλότερων τα προηγούμενα χρόνια, και μερίδιο 5,12% , το 2005 σημείωσαν αύξηση σε 
αξία στίς 504 χιλ.δολ.και μερίδιο στο 5,35% .Κύριος ανταγωνιστής και σε αυτή τήν κατηγορία η 
Ισπανία (μερίδιο 77,57%  και αξία εξαγωγών στά 3,5 εκατ.δολ.).   

 
 
 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 
Σε εκατομμύρια $ $ $ $ 
     
Ιταλία 0,12 0,22 - 0,41 
Ισπανία 3,10 2,75 2,25 3,50 
Ελλάδα 0,34    0,17              -        0,50 
Μαρόκο 0,15         -        0,10             - 
Αλλοι 0,34 0,23 0,10 0,42 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4,05 3,37 2,45 4,33 

Ποσότητα 2002 2003 2004 2005 
Σε τόνους     
     
Ισπανία 2923 3410 2849 3276 
Ιταλία - 55 - 74 
Μαρόκο - 121 162 - 
Ελλάδα 183 211 - 226 
Αλλοι 230 218 110 647 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

3,336 4,015 3,121 4,223 
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Κωδικός δασμολογίου:07099039 Ελιές Νωπές 
 

                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
         Σαουδαραβικά Τελωνεία 

 
Σημείωση: 1$=3,75 σαουδαραβικά ριάλια (σταθερή ισοτιμία από το 1986) 
 
 
Κωδικός δασμολογίου:07099039 Ελιές Νωπές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
         Σαουδαραβικά Τελωνεία 

 
 
Οι νωπές ελιές,με ύψος εξαγωγών τα 1,65 εκατ.δολ. το 2005 για τήν χώρα μας-σημαντικά 

χαμηλότερο απο τα 3,79 εκατ.δολ.του 2004-μας δίνουν μερίδιο αγοράς 11,01% ,έναντι μεριδίου της 
αγοράς 45,21%  της κυρίαρχης και εδώ Ισπανίας.Άλλες ανταγωνίστριες χώρες:Ιορδανία με 9,6%  
και 640 χιλ.δολ.,Συρία με 9,4% ,και Μαρόκο με 6,01%  ,μερίδια αγοράς.  

  
 
 

 2002 2003 2004 2005 
Σε εκατομμύρια $ $ $ $ 
     
Συρία 0,18 - 0,36 0,29 
Ιορδανία 0,34 0,52 0,68 0,64 
Αίγυπτος - 0,09 0,14 0,31 
Τουρκία 0,48 0,25 0,23 0,31 
Ισπανία 1,87 2,05 2,03 2,55 
Ελλάδα -    2,01        3,79        1,65 
Μαρόκο 0,20    0,16        0,23        0,54 
Αλλοι 1,12 0,15 0,11 0,10 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4,19 5,26 7,60 6,35 

Ποσότητα 2002 2003 2004 2005 
Σε τόνους     
     
Συρία 475 - 570 563 
Ιορδανία 643 599 743 577 
Αίγυπτος - 123 147 229 
Τουρκία 201 182 192 171 
Ισπανία 2131 2754 3335 2698 
Ελλάδα -     689       1305         657 
Μαρόκο 231    166        255         359 
Αλλοι 590 85 117 76 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4,271 4,598 6,027 5,967 
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Κωδικός δασμολογίου:20057090 Ελιές διατηρημένες σε συσκευασίες άνω των 5 Kg 
                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
          Σαουδαραβικά Τελωνεία  
Σημείωση: 1$=3,75 σαουδαραβικά ριάλια (σταθερή ισοτιμία από το 1986) 
 
 
Κωδικός δασμολογίου:20057090 Ελιές διατηρημένες σε συσκευασίες άνω των 5 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή:Στατιστική Υπηρεσία Σαουδικής Αραβίας/ 
          Σαουδαραβικά Τελωνεία 

 
Στίς ελιές αλλιώς διατηρημένες (σε άλμη), σε συσκευασίες άνω των 5 Kg, με εξαγωγές 

2,7 εκατ. δολλαρίων, μερίδιο αγοράς 23%  γιά το 2003, διατηρούμε εν μέρει το μερίδιο αγοράς μας 
τόσο σε ποσότητες (16% ), όσο και σε αξίες (2,3 εκατ.δολ.),και το 2005. Ανταγωνιστές μας στην 
κατηγορία αυτή είναι οι:  Ισπανία (κυρίαρχος και εδώ της αγοράς), Ιορδανία, Συρία, Αίγυπτος, 
Μαρόκο και Τουρκία. 
 

Οι σαουδαραβικές εισαγωγές προιόντων ελιάς,όπως θα παρατηρήσετε και από τα 
στατιστικά στοιχεία,εμφανίζουν την εξής εικόνα: 

 
 

 2002 2003 2004 2005 
Σε εκατομμύρια $ $ $ $ 
     
Συρία 0,14 0,25 0,49 0,60 
Ιορδανία 0,69 0,34 0,77 0,89 
Ισπανία 5,9 5,8 6,1 7,3 
Αίγυπτος 0,90 0,33 0,78 0,55 
Μαρόκο 0,85 0,28 0,40 0,45 
Τουρκία 0,51 0,12 0,39 0,59 
Ελλάδα 1,6 2,7 0,95 2,3 
Αλλοι 0,27 0,85 1,1 0,72 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

10,8 10,6 10,9 13,4 

Ποσότητα 2002 2003 2004 2005 
Σε τόνους     
     
Συρία 69 78 121 187 
Ιορδανία 215 134 255 267 
Αίγυπτος 177 65 189 123 
Τουρκία 125 12 94 102 
Ισπανία 1723 1680 1986 2253 
Ελλάδα 495     677         310         580 
Μαρόκο 156      41           66          97 
Αλλοι 85 21 97 40 
     
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

3,045 2,708 3,118 3,649 
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- Οι κύριες προμηθεύτριες χώρες του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στα ελαιόλαδα 
είναι:α)Συρία (μερίδιο 38%  και αξία εισαγωγών 2,12 εκατ.δολ.),β) Τουρκία (μερίδιο 28%  
και αξία εισαγωγών 1,3 εκατ.δολ.),γ) Ισπανία (μερίδιο 11%  και αξία εισαγωγών 1,9 
εκατ.δολ.).Τά μεγέθη αφορούν το έτος 2005 και τήν κατηγορία αγνά παρθένα 
ελαιόλαδα.Η χώρα μας δέν έχει ικανοποιητική παρουσία στήν κατηγορία αυτή.Οι λόγοι 
αναλύονται σε άλλο σημείο της παρούσας έρευνας. 

 
-  Βασικοί προμηθευτές της σαουδαραβικής αγοράς ραφιναρισμένων ελαιόλαδων είναι 
κατά σειρά σημαντικότητας: α) Ισπανία (μερίδιο 52%  και αξία εισαγωγών 6,3 
εκατ.δολ.),και β) Ιταλία (μερίδιο 32,1%  και αξία εισαγωγών 4,9 εκατ.δολ.). Τά μεγέθη 
αφορούν το έτος 2005.Οι λοιπές χώρες -συμπεριλαμβανόμενης της Ελλάδος- δεν έχουν 
άξια λόγου μερίδια αγοράς.  

 
- Περνώντας στά μεγέθη που αφορούν τίς ελιές,η κατάσταση αλλάζει άρδην,κυρίως για τήν 
χώρα μας.’Ετσι έχουμε στις εισαγωγές ελιών διατηρημένων σε ξύδι/οξικό οξύ μερίδιο 
5,1%  και αξία στα 1,85 εκατ.δολ.Άλλοι ανταγωνιστές:α)Ισπανία (μερίδιο 72%  και αξία 
εισαγωγών 10,2 εκατ.δολ.),β) Αίγυπτος (μερίδιο 8,6%  και αξία εισαγωγών 550 
χιλ.δολ.),γ) Μαρόκο (μερίδιο 3%  και αξία εισαγωγών 450 χιλ.δολ.).Τά μεγέθη αφορούν 
το έτος 2005. 
Στίς προσωρινά διατηρημένες ελιές η χώρα μας κατέχει μερίδιο αγοράς 5,35%  και αξία 
εισαγωγών λίγο πάνω από το μισό εκ.δολ.,έναντι μεριδίου 77,57%  ,της και πάλι 
κυρίαρχης Ισπανίας και αξίας εισαγωγών στα 3,5 εκατ.δολ.,για το έτος 2005.Στίς νωπές 
ελιές, η κατάσταση εισαγωγών στο Βασίλειο για το 2005 έχει ως εξής:α) Ισπανία 45,21%  
μερίδιο αγοράς και αξία εισαγωγών στα 2,55 εκατ.δολ.,β) Ελλάδα 11,01%  μερίδιο αγοράς 
και αξία εισαγωγών στα 1,65 εκατ.δολ.,γ) Ιορδανία 9,6%  μερίδιο αγοράς και αξία 
εισαγωγών στίς 640 χιλ.δολ. κ.ο.κ.Τέλος,στίς διατηρημένες ελιές σε συσκευασίες άνω 
τών 5 Kg, και πάλι η Ισπανία με μερίδιο αγοράς 61,74%  και αξία εισαγωγών στά 7,3 
εκατ.δολ. οδηγεί τήν αγορά και ακολουθούν η Ελλάδα με μερίδιο 16%  και αξία 
εισαγωγών στά 2,3 εκατ.δολ. και αρκετά πιό πίσω η Ιορδανία  μέ 7,3%  μερίδιο αγοράς και 
αξία εισαγωγών στίς 890 χιλ.δολ. 

 
- Διαπιστώνει κανείς την κυριαρχία στήν αγορά προιόντων ελιάς,τής Ισπανίας κατά κύριο 
λόγο –ειδικά στίς ελιές κάθε τύπου-καί κατά δεύτερο λόγο τής Συρίας και της Τουρκίας 
στά αγνά παρθένα ελαιόλαδα και της Ισπανίας & Ιταλίας στα ραφιναρισμένα ελαιόλαδα. 

 
- Επιβεβαιώνεται επίσης η σχετική ασημαντότητα των εισαγωγών ελαιολάδων (μόλις 7,4 
εκατ. δολ. παρθένου και 11,9 εκατ. δολ. λοιπών ελαιολάδων το 2005) και η προτίμηση 
του σαουδαραβικού καταναλωτικού κοινού προς σπορέλαια, γεγονός που περιορίζει 
αισθητά τις προοπτικές εξαγωγών του ελληνικού προϊόντος. 

 
- Σε όλες τις κατηγορίες, όπως εξάλλου φαίνεται και στούς πα-ραπάνω επί μέρους πίνακες 
όπου εμφανίζονται τα μερίδια των ελληνικών εξαγωγών ανά κατηγορία κωδικού,τό μέν 
ελαιόλαδο είναι σχεδόν ανύπαρκτο στήν εδώ αγορά ,οι δέ ελιές καταλαμβάνουν μέρος της 
σαουδαραβικής αγοράς (5-5,35%  σε ορισμένες κατηγορίες και φθάνουν στά 11-16%  σε 
άλλες κατηγορίες), με ικανοποιητικά αποτελέσματα.Τούτο, σε μία αγορά (πάντα 
αναφερόμαστε στις εισαγωγές) που παρά το γεγονός ότι δέν αποτελεί από πλευράς 
μεγέθους κάτι το εξαιρετικό,εν τούτοις,παρουσιάζει από τούς ανταγωνιστές τής χώρας 
μας μία σταθερότητα προσέγγισης και σταδιακής αύξησης τών μεριδίων τους ετησίως,ενώ 
αντιθέτως οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζονται σχετικά στάσιμες, κάτι που σημαίνει 
ουσιαστικά ότι τα ελληνικά προιόντα ελιάς, παρά τη μακρόχρονη παρουσία τους στην εδώ 
αγορά, δεν έχουν την τοποθέτηση που τους αρμόζει, ενώ με τα χρόνια έχουν αποστερηθεί 
του όποιου πλεονεκτήματος τιμής είχαν κάποτε, καθιστάμενα σε αρκετές περιπτώσεις 
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ακριβότερα εκείνων των ανταγωνιστριών χωρών και χάνοντας έτσι σταδιακά τα μερίδια 
αγοράς τους.   

 
 
ΙΙΙ.Τάσεις της Σαουδαραβικής αγοράς: 
 

1.Καταναλωτικά πρότυπα καί συνήθειες: 
 
Στούς σαουδάραβες αρέσει να δοκιμάζουν νέα προϊόντα και να ψωνίζουν σε σούπερ μάρκετ,κάτι 
πού άλλωστε αποτελεί και εθνικό «χόμπι» και μία από τίς πιό προσφιλείς κοινωνικές 
δραστηριότητες.  Ταυτόχρονα παρατηρείται και μία τάση –με αργούς ωστόσο ρυθμούς- 
χειραφέτησης των γυναικών, η οποία σαφώς θα διευκολύνει την επίσκεψή τους σε αλυσίδες του 
λιανεμπορίου και θα αυξήσει την κατανάλωση.    
 
Ο πληθυσμός της χώρας αυξάνεται με ετήσιους ρυθμούς κοντά στο 3% , ενώ σημαντικό μερίδιό του 
(περίπου 56% ) αποτελείται από άτομα ηλικίας κάτω των 20 ετών, και ποσοστό πλησίον του 70%  
αποτελείται από άτομα ηλικίας μικρότερης των 30 ετών.  
Η νεανική αυτή μερίδα του πληθυσμού είναι περισσότερο δεκτική σε δυτικά καταναλωτικά 
πρότυπα και αρέσκεται να δοκιμάζει νέα προϊόντα ευρωπαϊκών ή άλλων προελεύσεων. 
 
Με την όλη πορεία εκσυγχρονισμού της χώρας στις πρόσφατες δεκαετίες, οι αγοραστικές και 
καταναλωτικές συνήθειες των ντόπιων όσον αφορά τα τρόφιμα έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά. Η 
χώρα κατακλύζεται σήμερα από πληθώρα μεγάλων πολυκαταστημάτων και αλυσίδων σούπερ 
μάρκετ, ορισμένα από τα οποία πραγματοποιούν απ’ ευθείας εισαγωγές από τις αγορές του 
εξωτερικού.  
 
Οι διατροφικές συνήθειες τού σαουδάραβα καταναλωτή δέν περιλαμβάνουν απαραίτητα την 
χρησιμοποίηση ελαιόλαδου στήν καθημερινή του διατροφή.Τά ζωικά και άλλα-πλήν ελαιολάδου-
φυτικά έλαια,όπως ηλιέλαιο,καλαμποκέλαιο κυριαρχούν στήν αγορά.Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 
και την σταθερή- γιά σειρά ετών-καθίζηση της Σαουδαραβικής αγοράς ελαιόλαδου.(5,000 
τόνοι).Στίς ελιές  παρατηρείται μία σταθερότητα στήν κατανάλωση σε σαφώς πιό θετικά μεγέθη 
(20,000 -25,000 τόνοι το 2005),κάτι που σίγουρα δίνει ελπίδες γιά το μέλλον του προιόντος 
μεσομακροπρόθεσμα.Εκείνο πού θα απαιτηθεί και γιά τις δύο κατηγορίες προιόντων 
ελιάς,προκειμένου να αναπτύξουν μιά καλύτερη δυναμική στήν εδώ αγορά,είναι πρώτα και πάνω 
απ’όλα, η «ενημέρωση-εκπαίδευση» τού ντόπιου καταναλωτή στα ευεργετήματα της κατανάλωσής 
τους.  
 

Οι περιοχές τής χώρας όπου και ο πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία αλλά και οι διατροφικές 
συνήθειες δείχνουν σημάδια διαφοροποίησης τα τελευταία χρόνια είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα 
της πρωτεύουσας Ριάντ και των ταχύτατα αναπτυσόμενων πόλεων Τζέντα στήν Ερυθρά Θάλασσα 
και Νταμμάμ,Αλ-Κομπάρ στόν Περσικό Κόλπο.  

 
Μία πρόσθετη εξέλιξη που λαμβάνει χώρα ιδιαίτερα έντονα τα τελευταία χρόνια είναι η 

μεγέθυνση του κλάδου foodservice, και ιδιαίτερα του τμήματός του που αναφέρεται στα εστιατόρια 
/ εστιατόρια fast food / ξενοδοχεία (“commercial foodservice”), και που αντιπροσωπεύει το 60%  
των συνολικών εισπράξεων του κλάδου. Ιδιαίτερα ο κλάδος εστιατορίων fast food δείχνει 
εξαιρετικά ευνοϊκές προοπτικές, καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει ηλικία κάτω των 20 
ετών, οι κοινωνικές νόρμες είναι πολύ διαφορετικές απ’ ότι σε άλλες χώρες, ακόμη και 
μουσουλμανικές, και ευνοούν την ανάπτυξη του foodservice, η επίσκεψη σε εστιατόρια τέτοιου 
τύπου αποτελεί τρόπο αναψυχής για τη μέση σαουδαραβική οικογένεια, ο κλάδος είναι σαφώς 
λιγότερο ανεπτυγμένος απ’ ότι σε δυτικές χώρες, ενώ την τελευταία πενταετία αναπτύσσεται με 
ρυθμούς άνω του 10% , κυρίως μέσω επέκτασης του αριθμού των εστιατορίων. Μεγάλες αλυσίδες 
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εστιατορίων τέτοιου τύπου περιλαμβάνουν τις διεθνείς φίρμες KFC, Burger King, M cDonald’ s, 
Fuddruckers, W endy’s, Pizza Hut, Dominos, καθώς και αρκετές εγχώριες αλυσίδες, όπως τα Herfy, 
Al Baik, Tazat, Dajen, Kudu κλπ.  
 

Μέ βάση όλα τα ανωτέρω αλλά κυρίως εξ αιτίας της υψηλής τιμής του μαύρου χρυσού,η 
αγορά παρουσιάζει αυξημένες δυνατότητες γιά διέισδυση νέων προιόντων,και ιδιαίτερα η αγορά 
προιόντων ελιάς,η οποία έχει παραμείνει σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα γιά σειρά ετών.Θά 
απαιτηθεί βεβαίως συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης καί «εκπαίδευσης» του σαουδαραβικού 
κοινού γιά τις ευεργετικές ιδιότητες κυρίως του ελαιολάδου,σε σχέση με άλλα έλαια και 
λίπη,τρόπους χρήσης στή μαγειρική κ.ο.κ.  

 
2. Τιμές λιανικής και συσκευασίες: 
 
Οι τιμές λιανικής διαφόρων προιόντων ελιάς στήν αγορά τής Σαουδικής Αραβίας,σύμφωνα 

με έρευνα του Γραφείου μας, σε μεγάλα καταστήματα λιανικής,έχει ως εξής: 
 

Προιόν Χώρα προέλευσης Συσκευασία Λιανική 
τιμή σε 
Σ.Ριάλια 

Λιανική 
τιμή σε 
Δολ.ΗΠΑ 

Ελαιόλαδο     
Έξτρα παρθένο Ισπανία 500 ml 24,50 6,50 
 Συρία              500 ml 19,95 5,32 
 Τουρκία              500 ml 17,95 4,78 
Έξτρα παρθένο Ισπανία 1 Lt 40,75 10,86 
 Συρία                  1 Lt 37,60 10,02 
 Τουρκία                  1 Lt 33,50 8,93 
Έξτρα παρθένο Ισπανία                5 Lt       144,50         38,53 
 Συρία                  5 Lt       123,50         32,93 
 Τουρκία                  5 Lt 116,30 31,01 
Ραφιναρισμένο Ισπανία            500 ml 14,50 3,86 
 Ιταλία            500 ml 18,70 4,98 
Ραφιναρισμένο 
& παρθένο mix 

Ισπανία            500 ml 17,00 4,53 

 Ιταλία            500 ml 19,30 5,14 
     
Ελιές     
Ελιές πράσινες Ισπανία            575 ml 8,95 2,38 
Ελιές πράσινες Μαρόκο            475 ml 7,50 2,00 
Ελιές πράσινες Αίγυπτος            500 ml 7,90 2,10 
Ελιές πράσινες Ελλάδα            475 ml 9,05 2,41 
Ελιές μαύρες 
χύμα-Καλαμών

Ελλάδα              1 Kg 25,00 6,66 

Ελιές μαύρες 
χύμα 

Ισπανία              1 Kg 12,00 3,20 

Ελιές μαύρες 
χύμα 

Συρία              1 Kg 12,00 3,20 

Ελιές μαύρες Αίγυπτος              1 Kg 12,00 3,20 
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Σημείωση: 1$=3,75 σαουδαραβικά ριάλια (σταθερή ισοτιμία από το 1986) 
 
 
3.Δασμοί, προδιαγραφές, αθέμιτος ανταγωνισμός και εμπορικά εμπόδια στην εισαγωγή προιόντων 
ελιάς: 

 
Κατωτέρω παρουσιάζουμε τίς δασμολογικές επιβαρύνσεις ανά κεφάλαιο του δασμολογίου, σε 
σχέση μέ τα προϊόντα ελιάς. Σημειώνουμε ότι οι δασμοί επιβάλλονται επί της αξίας CIF των 
εισαγομένων εμπορευμάτων, γι’ αυτό και το μεταφορικό κόστος έχει ιδιαίτερη σημασία. 
Σημειώνουμε επίσης ότι η Σ. Αραβία είναι μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του 
Κόλπου, το οποίο εφαρμόζει τελωνειακή ένωση μεταξύ των 6 μελών του από 1/1/2003, και έχει 
θέσει χρονοδιάγραμμα δασμολογικών μειώσεων έναντι εισαγωγών από τρίτες χώρες, με στόχο 
να φέρει τους δασμούς σε μέσο επίπεδο 5% .  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
  
07: Λαχανικά, φυτά, ρίζες, κόνδυλοι, 
βρώσιμα  

Οι ελιές που εξάγουμε επιβαρύνονται με δασμό 5%     

  
15: Λίπη & λάδια ζωικά ή φυτικά  5% : Όλες οι κατηγορίες ελαιολάδου 

 
20: Παρασκευάσματα λαχανικών, 
καρπών και φρούτων 

Τα ελληνικού ενδιαφέροντος εξαγόμενα προϊόντα 
επιβαρύνονται με δασμό 5% .  ( ελιές). 

  
  

Πηγή: Σαουδαραβικά Τελωνεία 
 

Τα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του  Σαουδαραβικού 
Οργανισμού Προτύπων (SASO). Τα εισαγόμενα στη χώρα τρόφιμα και κατά επέκταση και τα 
προιόντα ελιάς,υπόκεινται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας (Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου).  
 
Στον τομέα των προτύπων, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που γεννώνται κυρίως από υιοθέτηση 
προδιαγραφών σε επίπεδο Συμβουλίου συνεργασίας τών χωρών τού Κόλπου (G.C.C.). 
Συγκεκριμένα, και κατ’ εφαρμογή προτύπων του G.C.C., τα τελευταία χρόνια ο SASO έχει μειώσει 
τις διάρκειες ζωής (shelf life) σειράς προϊόντων, μεταξύ των οποίων και οι επιτραπέζιες ελιές που 

χύμα 
Ελιές πράσινες 
γεμιστές χύμα 

Τουρκία              1 Kg 18,00 4,80 

Ελιές πράσινες 
γεμιστές χύμα 

Αίγυπτος              1 Kg 19,50 5,20 

Ελιές μαύρες 
χύμα σε φέτες 

Τουρκία              1 Kg 13,00 3,46 

Ελιές μαύρες 
χύμα μικρές 

Ελλάδα              1 Kg 17,00 4,50 

Ελιές μαύρες 
χύμα μικρές 

Τουρκία              1 Kg 11,00 2,90 

Ελιές μαύρες 
χύμα μικρές 

Ιορδανία              1 Kg 16,50 4,40 

Ελιές μαύρες 
χύμα μικρές 

Μαρόκο              1 Kg 18,50 4,90 
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είναι συσκευασμένες σε μεταλλικά ή πλαστικά δοχεία (από 18 μήνες σε ένα έτος, σύμφωνα με το 
πρότυπο GS 1023/2000, Expiration Periods of Food Products, Part 2, SSA 457/2000), γεγονός που 
δημιούργησε δυσάρεστες συνέπειες στους εδώ εισαγωγείς και διακινητές ελληνικών ελιών.  
 
Γενικά, οι διαδικασίες πιστοποίησης προϊόντων προς εισαγωγή είναι πολύπλοκες, δαπανηρές, 
χρονοβόρες, σχετικά αδιαφανείς και παρέχουν διακριτική μεταχείριση σε προϊόντα προέλευσης της 
περιοχής του Κόλπου.  
Η διαδικασία ελέγχου κατά την εισαγωγή από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου 
(Quality Control Laboratory) μπορεί να αποδειχθεί αρκετά χρονοβόρος, στην πράξη όμως συνήθως 
τα εμπορεύματα παραδίδονται γρήγορα στον ντόπιο εισαγωγέα / διανομέα ο οποίος τα αποθηκεύει, 
δεν έχει όμως δικαίωμα να τα πουλήσει έως ότου ολοκληρωθεί ο δειγματοληπτικός έλεγχος.  
 
Όσον αφορά στα τρόφιμα και κατ’επέκταση στα προιόντα ελιάς, απαιτείται η προσκόμιση 
υγειονομικών πιστοποιητικών, εκδιδόμενων από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας 
προέλευσης. Όλα τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από τις κατά τόπους 
αρμόδιες Σαουδαραβικές Αρχές. Η Σ. Αραβία απαιτεί τα εισαγόμενα στη χώρα τρόφιμα να μην 
έχουν διανύσει κατά την άφιξή τους περισσότερο από το ήμισυ της διάρκειας ζωής τους, η οποία 
υπολογίζεται από την ημερομηνία τυποποίησής τους. Γενικά, στην ετικέτα των προϊόντων 
αναγράφονται οπωσδήποτε στα αραβικά το όνομα του προϊόντος, ο εξαγωγέας ή παραγωγός, η 
χώρα καταγωγής, η σύνθεση, το βάρος, καθώς και τυχόν οδηγίες προς τους καταναλωτές. Οι 
ημερομηνίες παραγωγής / λήξης πρέπει να αναγράφονται και με αραβικά ψηφία.  
 
Όσον αφορά περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού,σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε αντλήσει 
από ορισμένους μεγάλους εδώ εισαγωγείς / διακινητές ελληνικών προϊόντων, υπάρχουν δυστυχώς 
περιπτώσεις χρήσης της ονομασίας «Καλαμών», από προϊόντα μη ελληνικής προέλευσης, που 
διακινούνται κυρίως στην αγορά του foodservice, αλλά και σε αλυσίδες του λιανεμπορίου. Το 
πρόβλημα με αυτά τα προϊόντα είναι η αισθητά χαμηλότερη ποιότητά τους σε σύγκριση με τα 
αντίστοιχα ελληνικά, γεγονός που σίγουρα προκαλεί κάποια βλάβη στο όνομα των ελληνικών 
προϊόντων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εμφανιστεί εισαγωγές ελιών με την ονομασία 
«Καλαμών» από Χιλή, οι οποίες μάλιστα ποιοτικά πλησιάζουν τις ελληνικές, και διατίθενται στα 
ως άνω δίκτυα. 

 
 
4.Κανάλια διανομής και τρόποι πρόσβασης στην αγορά: 
 

Στήν Σαουδική Αραβία,οι τρόποι συνεργασίας με έναν εισαγωγέα / διανομέα μπορεί να ποικίλουν, 
βασικά ανάλογα με το μέγεθός του και τον τρόπο με τον οποίο έχει συνηθίσει να εργάζεται. 
Ορισμένοι εισαγωγείς ενδιαφέρονται να αναλαμβάνουν μεγάλα ξένα brands, συχνά υπό τον όρο της 
αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, ενώ άλλοι δοκιμάζουν προϊόντα στην αγορά, και εφ’ όσον 
επιτύχουν, τα εισάγουν επί τη βάσει private label. Ορισμένοι άλλοι εισάγουν ποικιλία προϊόντων 
ελιάς,(π.χ.προιόντα Ισπανίας),σε μεγάλες ποσότητες για μαζική διανομή. Χωριστή κατηγορία 
αποτελούν ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που πραγματοποιούν απ’ ευθείας εισαγωγές.  
 
 
Οι περισσότεροι  Σαουδάραβες εισαγωγείς τροφίμων και κατ’επέκταση προιόντων ελιάς,αναζητούν 
διαρκώς νέα προϊόντα, για τη στήριξη των οποίων στην αγορά ζητούν τη συνδρομή των ξένων 
προμηθευτών τους για προβολή και διαφήμιση, που θεωρούνται απαραίτητες ενέργειες για την 
προσέλκυση των καταναλωτών (λ.χ. για πραγματοποίηση in-store promotions ή προσφορών). Οι 
διανομείς αντιμετωπίζουν επίσης σχετικά υψηλό και αυξανόμενο κόστος τοποθέτησης προϊόντων –
ιδιαίτερα νέων- στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών τροφίμων 
πραγματοποιείται από το λιμάνι της Τζέντα, που ακολουθείται από το λιμάνι του Νταμμάμ,ενώ 
εισαγωγές από γειτονικές χώρες πραγματοποιούνται οδικώς. 
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Οι μεγάλοι Σαουδάραβες εισαγωγείς διαθέτουν αναπτυγμένα δίκτυα διανομής σε ολόκληρη τη 
χώρα, και έχουν τη δυνατότητα να πωλούν απ’ ευθείας σε λιανέμπορους, αγορά foodservice και 
χονδρεμπόρους. Τα περισσότερα μικρά ή μεσαίου μεγέθους καταστήματα του λιανεμπορίου 
προμηθεύονται τα εμπορεύματά τους κυρίως από ντόπιους χονδρεμπόρους. Μικρότεροι εισαγωγείς, 
αλλά και η πλειονότητα των χονδρεμπόρων, καλύπτουν κατά κανόνα μικρότερες γεωγραφικές 
περιοχές της χώρας.   
 
Οι ειδικευμένοι σε φάσμα παρασκευασμένων / διατηρημένων προϊόντων διατροφής σαουδάραβες 
χονδρέμποροι,διακινούν και τα προιόντα ελιάς .Ποσοστό μεταξύ 30% -40%  των προμηθειών εν 
γένει τροφίμων από Σαουδάραβες αγοραστές και καταναλωτές, πραγματοποιείται από 
χονδρεμπόρους. 
 
Στή Σαουδική Αραβία παρατηρείται τελευταία έξαρση του Private Labeling στά προιόντα ελιάς.Το 
μερίδιο αυξήθηκε απο 0,8%  σε 1,5%  το 2005,με περαιτέρω τάσεις ανόδου,κυρίως λόγω της 
εμφάνισης δυτικών αλυσίδων λιανεμπορίου μεγάλης επιφάνειας όπως 
Carrefour,Geant,M akro,M etro,Cosco,πού σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν από τόν εισαγωγέα ή 
απ’ευθείας από τόν πωλητή,την ως άνω πρακτική ,προκειμένου προβούν σε προμήθειες προιόντων 
ελιάς. 
 
 
Ο αριθμός καταστημάτων σούπερ μάρκετ αυξάνεται διαρκώς, και σήμερα υπολογίζεται ότι 
υπερβαίνει σημαντικά τα 300, έναντι περίπου 80 το έτος 1984. Το λιανεμπόριο τροφίμων σήμερα 
καλύπτει πάνω από 60%  της εγχώριας ζήτησης τροφίμων, ενώ το χονδρεμπόριο καλύπτει το 
υπόλοιπο 40%  περίπου. Οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ περιλαμβάνουν τα Panda (η 
μεγαλύτερη αλυσίδα της χώρας, ανήκει στο μεγάλο όμιλο Savola, ο οποίος σήμερα εξελίσσει τα 
καταστήματά του σε «υπεραγορές» - “hypemarkets”), Giant Stores, Al Raya, W atani Super Center, 
Danube, Bin Dawood, M arhaba, Universal M arketing (Al Othaim), Sawary Superstores, Sarawat 
Supermarkets, Arabian Food Supplies, Hamada Stores, Star Supermarkets, Farm Supermarkets, 
Basharaf Supermarkets, Euromarche Superstore, Halwani, M ax Discount Center, ενώ υπάρχουν 
και άλλες, μικρότερης / τοπικής εμβέλειας (Astra Supermarkets, Al Sadhan, Al-Sahliya 
Supermarkets, Al-Ghounam Supermarkets, Al-Ghamdi Supermarket, Al-M andarin Supermarket, Al-
Owaida Supermarket). Ορισμένες δυτικές αλυσίδες πρόσφατα εισέρχονται στην αγορά, μέσω 
δημιουργίας joint ventures με μεγάλες σαουδαραβικές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου (λ.χ. οι 
γαλλικές αλυσίδες Geant και Carrefour), με επιθετική πολιτική που συνίσταται σε ανάπτυξη 
καταστημάτων «υπεραγορών» που θα καλύπτουν γεωγραφικά ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που έχει 
πιέσει και τις μεγαλύτερες εγχώριες αλυσίδες (Panda, Giant Stores, Danube) να πράξουν το ίδιο, 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό. Τα μεγαλύτερα καταστήματα σούπερ μάρκετ 
συγκεντρώνονται στις τρεις μεγάλες αστικές περιοχές (Ριάντ, Τζέντα, Νταχράν / Νταμμάμ / Αλ 
Κόμπαρ), τείνουν όμως να επεκτείνονται και σε άλλες σημαντικές πόλεις με αυξημένη –έστω 
εποχιακά- κίνηση, όπως οι θρησκευτικές μητροπόλεις Μέκκα και Μεδίνα. 
 
Τέλος,η σαουδαραβική νομοθεσία ορίζει πως οι διανομείς, χονδρέμποροι και λιανέμποροι που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα πρέπει να έχουν άδεια από το Υπουργείο Εμπορίου, και η οποία 
δίνεται μόνον σε Σαουδάραβες πολίτες. Απαγορεύεται η δημιουργία  εμπορικής εταιρείας στη 
χώρα, από αλλοδαπούς. Απ’ ευθείας πωλήσεις ωστόσο επιτρέπονται. Οι εισαγωγείς και εμπορικοί 
αντιπρόσωποι επιβάλλεται να είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς προς τούτο καταλόγους του 
Υπουργείου Εμπορίου. Το γεγονός αυτό, καθώς και η ανάγκη συμμόρφωσης προς τις 
σαουδαραβικές προδιαγραφές τροφίμων, καθιστούν επιτακτική την εξεύρεση κατάλληλου 
εμπορικού συνεργάτη από Έλληνες εξαγωγείς που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εδώ 
αγορά.   
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5.Βιολογικά προιόντα: 
 
Στό λιανεμπόριο τής Σαουδικής Αραβίας δέν υφίσταται πρός τό παρόν επαρκώς 

διαμορφωμένο τμήμα τής αγοράς γιά βιολογικά προιόντα.Πάντως,με τούς ρυθμούς ανάπτυξης που 
παρατηρούνται στό λιανεμπόριο και κυρίως τήν είσοδο στήν αγορά μεγάλων-δυτικής προέλευσης-
αλυσίδων,αλλά και τήν σταδιακή αλλαγή τών καταναλωτικών προτύπων του σαουδάραβα 
καταναλωτή,σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η παράμετρος αυτή σίγουρα θα αναδειχθεί, και ίσως 
θα ήταν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία, γιά υψηλής ποιότητας ελληνικά βιολογικά προιόντα ελιάς να 
διεισδύσουν πρώτα στήν αγορά,με την προυπόθεση βέβαια να μήν αποτελεί αποσπασματική 
ενέργεια,αλλά να είναι ενταγμένη σε ένα γενικότερο πρόγραμμα δράσης γιά την αγορά τής χώρας. 

 
6.Οι προοπτικές τών ελληνικών προιόντων ελιάς στην αγορά του Βασιλείου της Σαουδικής 
Αραβίας: 

 
 Το ελληνικό ελαιόλαδο είχε μέχρι πρόσφατα μικρή παρουσία στην εδώ αγορά. Η δυσκολία 

τοποθέτησης επώνυμου ελληνικού ελαιολάδου στις αλυσίδες λιανεμπορίου οφειλόταν κυρίως στον 
ισχυρότατο ανταγωνισμό, είτε από φθηνά λάδια αραβικών κυρίως προελεύσεων, ή και από 
επώνυμα / καθιερωμένα προϊόντα. 

 
Άλλοι παράγοντες πού καθιστούν τήν πορεία του ελληνικού ελαιόλαδου προβληματική 

στήν αγορά είναι οι υψηλές τιμές του ελληνικού προϊόντος, η έλλειψη καθιερωμένου στη 
συνείδηση του μέσου καταναλωτή ονόματος του προϊόντος, καί οι αποσπασματικές / δοκιμαστικές 
παραγγελίες εδώ εισαγωγέων που στη συνέχεια εγκαταλείπουν την προσπάθεια καθώς 
δυσκολεύονται να τοποθετήσουν το προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.Στις δυσκολίες αυτές 
προστίθενται και προβλήματα οφειλών εδώ εισαγωγέων προς Έλληνες εξαγωγείς, που καταλήγουν 
σε διακοπή συμφωνιών και συνεπώς εφοδιασμού της αγοράς με ελληνικό λάδι. 
 

 
          Παρά το γεγονός ότι, όπως προαναφέραμε, το ελαιόλαδο απευθύνεται σε μάλλον μικρή 
αγορά, η οποία στο μεν παρθένο τείνει να κυριαρχηθεί από γειτονικούς, και σχετικά φθηνούς, 
προμηθευτές, στα δε λοιπά ελαιόλαδα κυριαρχείται από μεγάλες ελαιοπαραγωγούς χώρες, όπως οι 
Ισπανία και Ιταλία, ενδεχομένως υπάρχει κάποιος χώρος για το ελληνικό λάδι, που θα πρέπει 
ωστόσο να κινηθεί επικεντρώνοντας την προσοχή του στην ανταγωνιστικότητα της τιμής, καθώς 
και στην παροχή στήριξης στους εδώ εισαγωγείς και διανομείς 
 
 
      Στις ελιές, ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία με, και στήριξη των προϊόντων στα τμήματα 
“delicatessen” των μεγάλων αλυσίδων του λιανεμπορίου, ώστε να προσεγγίζονται ευκολότερα από 
τους καταναλωτές.Καί εδώ πάντως βασική προυπόθεση είναι η ανταγωνιστικότητα στήν τιμή,η 
πολύ καλή σχέση με τον εισαγωγέα-διανεμητή και τέλος όσον αφορά προιόν μέ υψηλή 
αναγνωρισιμότητα,όπως είναι π.χ. οι ελιές «Καλαμών»,ολοκληρωμένα προγράμματα προώθησης 
μέσα στά καταστήματα λιανεμπορίου,«In store promotion»,με παράλληλες ενέργειες δημοσιότητας 
κ.ο.κ. Οι μεγάλες μάζες νέων Σαουδαράβων καταναλωτών κάτω τών 30 ετών,που τώρα αποτελούν 
πάνω από το 70%  του πληθυσμού στό Βασίλειο,θα πρέπει να ενημερωθούν και να γαλουχηθούν εκ 
νέου στίς έννοιες «ελιές Καλαμών» «ανυπέρβλητη ποιότητα» «ελληνικό προιόν» και να μήν 
θεωρούμε ότι η πρακτική από «στόμα σε στόμα» & «το προιόν θα πουλά από μόνο του»,θα μάς 
διασφαλίζουν εσαεί. 
 
Στίς ελιές όπως και στο ελαιόλαδο θα πρέπει να προσεχθούν τά κάτωθι: 
 
Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ γίνεται όλο και πιο έντονος επί τη βάσει 
μείωσης του κόστους και ανταγωνιστικής τιμολόγησης, αλλά και προσφοράς μεγάλης γκάμας 
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προϊόντων και διαφημιστικής στήριξης των προϊόντων στο κατάστημα. Σημειώνουμε ότι ορισμένες 
αλυσίδες έχουν εξειδικευθεί και καλύπτουν συγκεκριμένα τμήματα της καταναλωτικής αγοράς, λ.χ. 
η αλυσίδα Arabian Food Supplies καλύπτει την αγορά των οικισμών όπου διαμένουν αλλοδαποί, 
διατηρώντας καταστήματα μέσα σε αυτούς τους οικισμούς. 
Οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαθέτουν υπευθύνους αγορών οι οποίοι, αρκετές φορές 
σε συνεργασία με τους εγχώριους εισαγωγείς και διανομείς, αναζητούν εντατικά νέα προϊόντα για 
να τα τοποθετήσουν στα καταστήματά τους. Οι μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου υιοθετούν και 
αξιοποιούν δε όλες τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μάρκετινγκ και in-store προβολής των 
προϊόντων.Σέ αυτές συμπεριλαμβάνονται προσφορές, εκπτωτικά κουπόνια, προβολή με χρήση 
διαφημιστικών οθονών σε επιλεγμένα σημεία των καταστημάτων κλπ. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι μεγάλοι και σοβαροί αλλοδαποί προμηθευτές παρέχουν στήριξη στο Σαουδάραβα 
αντιπρόσωπό τους (εισαγωγέα, διανομέα ή και λιανέμπορο), είτε σε είδος (λ.χ. με παροχή 
προωθητικού υλικού) υλικού) ή σε όρους χρηματοδότησης (απ’ ευθείας, ή με παροχή ευνοϊκών 
πιστωτικών όρων κλπ.) προκειμένου ο τελευταίος να υποστηρίξει τα προϊόντα, και ιδιαίτερα τα 
νεοεισερχόμενα, στην εξαιρετικά ανταγωνιστική και καλά οργανωμένη σαουδαραβική αγορά. 
 
Υπό τήν προυπόθεση ότι οι παραπάνω παράμετροι θά ληφθούν σοβαρά υπόψη,διαβλέπουμε μικρά 
μέν αλλά σταθερά κομμάτια της αγοράς που θα μπορούσαν να κατακτηθούν απο τα ελληνικά 
προιόντα ελιάς, σε ορίζοντα 4ετίας. 
 
IV. Συμπεράσματα-Προτάσεις για δράσεις  προώθησης ελαιολάδου και ελιών. 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν τις ελληνικές εξαγωγές προιόντων ελιάς: 
 
 
 Λόγοι που αφορούν την ίδια τη χώρα και την οικονομία της: 

 
 

1. Η οικονομία της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο και τις διεθνείς του 
τιμές. Όσο αυτή η εξάρτηση συνεχίζεται, οι εισαγωγές θα διακυμαίνονται ανάλογα με την 
πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου.  

 
2. Η διαχρονική μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, με αποτέλεσμα τη σταδιακή στροφή 

του καταναλωτικού κοινού, και ιδιαίτερα των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων, σε 
προϊόντα ελιάς από φθηνότερες ανταγωνίστριες χώρες, και μάλιστα γειτονικές, που έχουν 
ήδη κατακλύσει την αγορά. 

 
     3.    Η ύπαρξη λίγων και ισχυρών μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου, τις οποίες πολιορκούν γιά 
διείσδυση όλοι οι  παραγωγοί προιόντων ελιάς παγκοσμίως. 
 
 
 
 Λόγοι που αφορούν την εξαγωγική προσπάθεια που καταβάλλεται από τη χώρα μας: 

 
 

1. Έλλειψη οργανωμένων προσπαθειών για προβολή ελληνικών προϊόντων ελιάς που έχουν 
προοπτική στην εδώ αγορά τα τελευταία έτη. Η τακτική οργάνωση επιχειρηματικών 
αποστολών που αποτελεί σύνηθες εργαλείο, η συλλογική εθνική συμμετοχή σε διεθνείς 
εκθέσεις, η οργάνωση εμπορικών επισκέψεων με διενέργεια δειγματισμών προϊόντων ή 
ακόμη και ειδικών εκδηλώσεων προβολής που μπορούν να διεκπεραιωθούν από το Γραφείο 
μας σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα με σχετικά χαμηλό κόστος.  
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2. Έλλειψη υποστήριξης εξαγόμενων προϊόντων ελιάς. Πλην ορισμένων εξαιρέσεων οι 
Έλληνες εξαγωγείς δεν αναλαμβάνουν το κόστος της διαφήμισης ή μέρος αυτού. Αυτό 
οφείλεται μάλλον και στο γεγονός ότι οι περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την εδώ αγορά είναι μικρής παραγωγικής δυνατότητας που 
αποβλέπουν συνήθως σε ευκαιριακές πωλήσεις και όχι σε μόνιμη παρουσία στην αγορά. 
Παράλληλα, απρόθυμοι να στηρίξουν τα εισαγόμενα ελληνικά προϊόντα εμφανίζονται και 
οι Σαουδάραβες εισαγωγείς. 

 
 
3. Οι Έλληνες εξαγωγείς σπανιότατα κατανοούν την ιδιαιτερότητα της εδώ αγοράς, σε 

αντίθεση με τους ανταγωνιστές μας, οι οποίοι προσαρμόζουν την παραγωγή τους είτε με 
την καθιέρωση επώνυμων προϊόντων, ή με μείωση που επιτυγχάνουν στο κόστος, είτε μέσω 
παραγωγής σε χώρες χαμηλού κόστους, ή και  συνεργασίας με εδώ επιχειρήσεις για 
εγχώρια συσκευασία. 

 
4. Δυσφήμιση ελληνικών προϊόντων από περιπτώσεις κακής συνεργασίας μεταξύ εξαγωγέα-

εισαγωγέα.  
 
 
Προτάσεις: 
 
Α/. Το Γραφείο μας έχει ήδη προτείνει προς τον Ελληνικό Οργανισμό  Εξωτερικού Εμπορίου-
ΟΠΕ,(βλ. εγγραφό μας ΑΠΦ.650/189/9.5.06),να προχωρήσει σε συνεργασία μαζί μας,στήν 
εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος προώθησης προιόντων ελιάς και ιδιαίτερα ελαιολάδου 
στη σαουδαραβική αγορά. 
 
Οι άξονες αυτού τού προγράμματος μπορούν νά ειναι οι εξής: 
 
α.Συμμετοχή τής Ελλάδος με εθνικό περίπτερο στίς Δ.Έκθέσεις τροφίμων SAUDI FOOD & 
FOOD-HOTEL SAUDI ARABIA,με προιόντα ελιάς. 
Η μέν πρώτη πραγματοποιείται στή πρωτεύουσα Ριάντ, καί απευθύνεται κυρίως στό λιανεμπόριο & 
στόν σαουδάραβα τελικό καταναλωτή,η δέ δεύτερη στοχεύει πρωτίστως τόν τομέα του 
foodservice,Ξενοδοχεία, αλλά & εστιατόρια που λειτουργούν εντός τών μεγάλων ξενοδοχειακών 
αλυσίδων κυρίως δυτικής προέλευσης. 
 
β.Αποστολή επιχειρηματικής αποστολής στή Σαουδική Αραβία,αποτελούμενης αποκλειστικά απο 
εξαγωγείς ελαιολάδου αλλά και ελιών και μάλιστα και μελών των συνδέσμων και συναιτερισμών 
αυτών. Η συγκεκριμένη δράση προτείνεται να γίνει σε συνάρτηση με ελληνική συμμετοχή στίς 
παραπάνω Δ.Εκθέσεις.Προκαθορισμένες συναντήσεις με εισαγωγείς και αγοραστές μεγάλων 
αλυσίδων λιανεμπορίου. 
 
γ.Οργάνωση εβδομάδων ελληνικών προιόντων ελιάς σε γνωστές αλυσίδες λιανεμπορίου,σε 
συνδυασμό με editorials & advertorials σε εξειδικευμένα περιοδικά καί εν γένει στόν έντυπο τύπο 
τής Σαουδικής Αραβίας.Μέγιστη δυνατή δημοσιότητα,σε συνδυασμό με προσκλήσεις πρός επιφανή 
κυβερνητικά στελέχη να λάβουν π.χ. μέρος σε «έναρξη-άνοιγμα» ελληνικής εβδομάδας σε 
συγκεκριμένα καταστήματα γνωστής αλυσίδας. 
 
δ.Εκδήλωση προβολής ελληνικού ελαιολάδου-ελιάς σε γνωστό Ξενοδοχείο στή Τζέντα η στό 
Ριάντ,με γευσιγνωσίες,κλήση ελλήνων μαγείρων γιά παρασκευή εδεσμάτων ελληνικής 
παραδοσιακής-μεσογειακής κουζίνας μέ κυρίαρχο συστατικό το αγνό παρθένο ελαιόλαδο και τίς 
ελιές «Καλαμών»,προβολή οπτικοακουστικού υλικού γιά τίς ποιότητες ελαιολάδου,τίς περιοχές της 
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Ελλάδος όπου αυτό και κάθε ποικιλία ελιάς παράγονται,διατροφική αξία ,ποιοτική 
υπεροχή,υγιεινές ιδιότητες, κ.ο.κ. 
 
ε.Ένταξη συγκεκριμένων προιόντων ελιάς στό πρόγραμμα του ΟΠΕ «Κέρασμα»,με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον γιά τήν εδω αγορά και εκπόνηση πλάνου δράσης γιά όσους έλληνες εξαγωγείς 
επιθυμούν δραστηριοποίηση στήν συγκεκριμένη αγορά,με προκαθορισμένες ποσοτικές και 
ποιοτικές παραμέτρους. 
 
στ.Επιστημονικό-επιχειρηματικό συμπόσιο γιά τα προιόντα ελιάς στη Μεσογειακή 
λεκάνη.Ιδανικότερος τόπος πραγματοποίησής του η πρωτεύουσα Ριάντ.Έλληνες αλλά καί ξένοι 
διακεκριμένοι επιστήμονες,και διατροφολόγοι,θα μπορούσαν να αναφερθούν στίς ιδιότητες των 
προιόντων ελιάς και τήν ολοένα αυξανόμενη σημασία τους γιά τήν σύγχρονη υγεία . Τό συμπόσιο 
αυτό θα μπορούσε να τελούσε κάτω από τήν αιγίδα τού Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου,και να 
χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τούς Συνδέσμους των ελλήνων τυποποιητών ελαιολάδου και 
προιόντων ελιάς,όπως είναι ο ΣΕΒΙΤΕΛ η/και ο ΕΣΒΙΤΕ. 
 
 
Β/. Παράλληλα με τίς ως άνω προτεινόμενες δράσεις,το Γραφείο μας θεωρεί ότι εξαιρετικά 
χρήσιμη θά ήταν η συστηματική συμμετοχή μας στά εδώ ευρέως συνηθιζόμενα catalogue shows 
στά τοπικά Επιμελητήρια,τα οποία δέν είναι τίποτε άλλο από μία συνεχή παρουσία εξαγωγικών 
επιχειρήσεων,μέσα από αποστολή και παροχή έντυπου & ηλεκτρονικού-οπτικοακουστικού  υλικού 
σε μόνιμη βάση,εντός του κτηρίου του Επιμελητηρίου καί γιά ικανό χρονικό διάστημα.Με αυτή 
τήν μέθοδο,με ελάχιστο κόστος γιά τόν ξένο επιχειρηματία,υπάρχει συνεχής έκθεση του 
διαφημιζόμενου προιόντος,έστω και σε μορφή καταλόγου και «μπροσούρας»,με αποδέκτες 
εξειδικευμένο κοινό εμπόρων,μελών του κάθε Επιμελητηρίου.Τα σουδαραβικά Επιμελητήρια 
αναλαμβάνουν, παράλληλα με τα catalogue shows,να γνωστοποιήσουν το προιόν σε συγκεκριμένα-
επιλεγμένα μέλη τους και κατόπιν προκαταρκτικών τηλεφωνικών η με αλληλογραφία 
επαφών,κανονίζουν εξειδικευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ τών ενδιαφερομένων 
μερών,συνήθως στούς χώρους του ίδιου του Επιμελητηρίου. 
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ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
 

FOO DSTUFF-GENERAL 

Com pany Nam e Address Tel Fax W ebsite &  E-m ail 
Abbar & Zainy Food 
Supply & Services 
Co., Ltd. 

P.O.B. 6319 
Jeddah 
21442 

02-6274913 02-
6274914 02-
6274915 

02-6274917 info@ azfss.com 

Alpha Trading & 
Shipping Agencies 
Ltd. 

P.O.B. 205 
Jeddah 
21411 

02-6440808 02-6421188  

Arabian Trading 
Corporation 
(ATRACO) 

P.O.B. 
22670 
Jeddah 
21416 

02-6475254 02-
6475561 02-
6475254 

02-6482246 atraco@ zajil.net 

Associated Agencies 
Ltd. 

P.O.B. 419 
Jeddah 
21411 

02-6512820 02-
6517576 

02-6516504  

Assultan Trading &  
Construction 

P.O.B. 286 
Jeddah 
21411 

02-6694554 02-
6608437 

02-6693878  

Attar Abdul Rahman 
Hassan Est. 

P.O.B. 1559 
Jeddah 
21441 

02-6476786 02-
6430374 

02-6534992  

Attar M . Siraj & 
Bros 

P.O.B. 
17175 
Jeddah 
21484 

02-6433238 02-
6433239 

02-6433248  

Al-Ayoon 
Establishment 

P.O.B. 
17360 
Jeddah 
21484 

02-6445255 02-
6445815 02-
6422572 

02-6444453  

Bajrai M ohammad 
Amir Trading Est. 
(M ABTCO) 

P.O.B. 
18824 
Jeddah 
21425 

02-6440803 02-
6449383 

02-6449221  

Bamujally M ujally 
Ahmed United Co. 

P.O.B. 112 
Jeddah 
21411 

02-6474236 02-
6470708 02-
6447484 02-
6470855 

02-6483203 bamujally@ mbamujally.com 
wadifatima@ mbamujally.com 
bamujally@ wadifatima.com 

Al-Dahlawi 
Company 

P.O.B. 1522 
Jeddah 
21441 

02-6980000 02-6981238  

Al-Ghamdi Ahmed 
M ohamed Fazil 
Cold Store 

P.O.B. 
30596 
Jeddah 
21487 

02-6363723 02-6369665  

Al-M uhaidib Abdul 
Kadir & Sons Co. 

P.O.B. 
16197 
Jeddah 
21464 

02-6170000 02-6173333 www.mbm.com.sa info@ mbm.com.sa 

Al-Nabulsi Hashim 
Zaki Est. 

P.O.B. 3260 
Jeddah 
21471 

02-6526526 02-6574190  
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FO O DSTUFF-GENERAL 

Com pany Nam e Address Tel Fax W ebsite &  E-m ail 
National Food 
Industries Co., Ltd. 

P.O.B. 
32040 
Jeddah 
21428 

02-6081515 02-6367938 info@ nfic.com.sa 

Rajkhan M arwan 
Ibrahim Zainy Inc. 

P.O.B. 23 
Jeddah 
21411 

02-6916300 02-6918788  

SADAFCO (Saudi 
Dairy & Foodstuff 
Co. 

P.O.B. 5043 
Jeddah 
21422 

02-6519340 02-
6293366 

02-6531595 
02-6532182 
02-6516875 

 

 

FO O DSTUFF GENERAL-RIYADH, EXCLL &  FIRST CLASS 
Com pany Nam e Address Tel Fax 
Aamal Nafa Co. Ltd. P.O.B. 57976, Riyadh 11584 01-4708888 01-4708855

Abdullah Ali Al-M unajem Sons Co. P.O.B. 2395, Riyadh 11451 01-4787933 01-4764318

Al-Hasil Trdg. Investment Co. P.O.B. 2091, Riyadh 11451 01-4031212 01-4038224

Al-M amlakah Holding Co. P.O.B. 23002 Riyadh 11321 01-4881111 01-4811954

Arabian M arketing Co. P.O.B. 9362, Riyadh 11413 01-4825657 01-4825529

Azz Alsahra Trdg. Servise Co. P.O.B. 67864, Riyadh 11556 01-2735501 01-2735509

Fama Group Co. P.O.B. 9447, Riyadh 11413 01-4626284 01-4650949

M ohammed Abdullah Corporation Br. P.O.B. 2050, Riyadh 11451 01-2410107 01-2413674

M ohammed S. A. Al-Thahiri Est. for Tradg P.O.B. 56272, Riyadh 11554 01-2325560 01-2315317

Abdulaziz Al-M ouajal Co. P.O.B. 41379, Riyadh 11521 01-4011355 01-4021739

Abbar & Zainy Cold Store Co. P.O.B. 41379, Riyadh 11521 01-4011355 01-4021739

Abdulaziz Al-Rashed Al-Homaid Co. P.O.B. 15586, Riyadh 11454 01-4024243 01-4050555

Abdullah Al-Khoshaum Est. for Trading P.O.B. 3157, Riyadh 11471 01-4643053 01-4658781

Abdullah S. Al-Rashed & Bros Co. P.O.B. 15421, Riyadh 11444 01-4012550 01-4012166

Ahmad M ohamad Baghalaf Sons Co. P.O.B. 2015, Riyadh 11451 01-2310435 01-2311348

Al-Rashed Abdulrahman Saad Co. P.O.B. 9102, Riyadh 11413 01-4191574 01-4191734

Al-Amran Amran M ohammad Holding Co. P.O.B. 91929, Riyadh 11643 01-4791500 01-4777521

Al-Hejailan Projects Engineering Co. P.O.B. 9175, Riyadh 11413 01-4761414 01-4729008

Al-Jazirah Super Store Co., Ltd. P.O.B. 8908, Riyadh 11492 01-4641013 01-4655826

Al-M awarid Food Co., Ltd. P.O.B. 55722, Riyadh 11422 01-4778144 01-4777604

Al-M ushtarikeen for M arketing & Development 
Ltd. Co. 

P.O.B. 99754, Riyadh 11625 01-4626364 01-4624493

Al-Othaim Trading Ltd. Co. P.O.B. 41700, Riyadh 11531 01-4919999 01-4933264

Al-Romaizan Co. Group for Trdg. Ltd. P.O.B. 50855 Riyadh 11533 01-4640996 01-4647333

Al-Saedan Co. Ltd. P.O.B. 10193 Riyadh 11433 01-2651745 01-2651827

Al-tameer Co. Ltd. P.O.B. 10493, Riyadh 11433 01-4641642 01-4641428

Al-Yusr Co. for Trdg. Cont. & Indst P.O.B. 10011 Riyadh 11433 01-4640096 01-4640084

Al-Barakah Farms Co. Ltd. P.O.B. 6318, Riyadh 11442 01-4763823 01-2395421

Ali Zaid Al-Quraishi & Bros Co., Br. P.O.B. 1848 Riyadh 11441 01-4793195 01-4786947

Al-Khadamat Specialist Supplies Co. P.O.B. 100, Riyadh 11371 01-4762382 01-4762416

Al-Khaleej Trdg. Holding Co., Ltd. P.O.B. 58139, Riyadh 11594 01-2180222 01-4656904

Al-Kwonaia International Trdg. & Contracting 
Co. 

P.O.B. 87703, Riyadh 11625 01-4784232 01-4784701
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FO O DSTUFF GENERAL-RIYADH, EXCLL &  FIRST CLASS 
Com pany Nam e Address Tel Fax 
Al-Safi Est. for M arketing Br. Of Al-Faisalia 
Group 

P.O.B. 10525, Riyadh 11443 01-4610077 01-4625112

Al-Sawani Co. for Foodstuff & Industrial 
Instruments 

P.O.B. 53181, Riyadh 11583 01-4418088 01-4410140

Arabian Catering Co. Br. P.O.B. 53305, Riyadh 11583 01-4125005 01-4125020

Arcoma Arabian Commercial Agency P.O.B. 408 Riyadh 11411 01-4771433 01-4774847

Eastern Corp. for Cont., Trdg & Industry P.O.B. 792, Riyadh 11421 01-4010051 01-4015368

First Arabian M arketing Co. P.O.B. 5865, Riyadh 11432 01-4780038 01-4789773

Forsan Cold Co. P.O.B. 8103, Riyadh 11482 01-4659114 01-4656892

General Trading Co. Br. P.O.B. 593, Riyadh 11421 01-4917720 01-4916968

Kassab Int'l. Trading Investment Co. P.O.B. 22538, Riyadh 11416 01-4011833 01-401165 
Khalfa M ujally Ahmad Bamujally United Co. P.O.B 39930 Riyadh 11489 01-4593636 01-4592539

M eed Trading Co. P.O.B. 55722, Riyadh 11544 01-4778144 01-4777604

M ohammad Abdulrahman Al-Bawardi P.O.B. 68, Riyadh 11411 01-4790000 01-4790999

M ohammad & Abdullah Ibrahim Subaei  01-2870005 01-2870008

Naseej Al-Hana Trading Co., Ltd. P.O.B. 9071, Riyadh 11413 01-4656887 01-4653158

Olayan Food Services Co. P.O.B. 66047 Riyadh 11576 01-47729820 01-4785314

Panda United Corporation P.O.B. 3311 Riyadh 11471 01-4803000 01-4802000

Royana Est. for Trading Br. P.O.B. 59902 Riyadh 11535 01-4770408 01-4770409

Sara Holding Co. P.O.B. 43121 Riyadh 11561 01-4636363 01-4636300

Saudi Arabian Trading & Construction Co. P.O.B. 346, Riyadh 11411 01-4782655 01-4760250

Saudi Fal Co. P.O.B. 4900, Riyadh 11412 01-4192990 01-4192239

Zaina International Co. Ltd. P.O.B. 753, Riyadh 11421 01-4772228 01-4772155

 
 
 
 

Superm arkets &  Foodsuff Im pt in Saudi Arabia 
Organization 
Nam e 

Address Tel Fax Contact Nam e &  Title E-m ail &  M obile Phone 

Arcoma P.O.B. 811 
Jeddah 21421

02-6444212 02-
6420975 

Houssam M ashhour  

Giant Stores, 
Super Stores 

P.O.B. 
124059 
Jeddah 21342

02-6922525 02-
6922626 

Hilmy Sulaiman, 
Branch M anager, 
M alek Road Store 

 

Hamadah 
Group, Super 
M arket 

P.O.B. 21719 
Jeddah 21451

02-6651462 
02-6675288 

02-
6652046 

Abdulghani Hamadah, 
Fayez Hamadah, 
Deputy Head of the 
Board of Directors, 
M anager 

hamadah19@ hotmail.com 

Danube Co. 
Ltd., Super 
M arket 

P.O.B. 51280 
Jeddah 21543

02-6545557 
02-6580602 

02-
6541097 

Abdulrezak M . Saad, 
Excutive Direcdtor 
Assistant 

asaad@ danubeco.com 

Arabian Food 
Supplies, 
Super M arket 

P.O.B. 1400 
Jeddah 21431

02-6630000 
ext. 409/449, 
159/160 

02-
6652221 
02-
6634756 

Ekram Youssef aiwas, 
Joseph Hamauche, 
Divisional manager, 
National Operation 

afscpdeya@ zajil.net 
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Superm arkets &  Foodsuff Im pt in Saudi Arabia 
Organization 
Nam e 

Address Tel Fax Contact Nam e &  Title E-m ail &  M obile Phone 

02-
6653555 

M anager 

Al-Azizia 
Panda United 
Corporation 
Ltd., Hyper 
M arket 

P.O.B. 
309000 
Jeddah 21487

02-6513935 
02-6513364 
02-6522255 

02-
6512694 

Ahmed Al-M enshi, 
Purchasing M anager 

 

M arhaba 
Shopping 
Center, Super 
M arket (Local) 

P.O.B. 50150 
Jeddah 21523

02-6731444 02-
6717740 

  

Sawary Super 
Stores 

P.O.B. 13479 
Jeddah 21493

02-6621425 
02-6821680 

02-
6824127 

 sawary@ hotmail.com 

Star M arkets 
Trading 
Company, 
Super M arket 

P.O.B. 5700 
Jeddah 21493

02-6611191 
02-6610073 
02-6446213 

02-
6610017 
02-
6420681 
02-
6437291 

M oheiy Al-Deen Saeed  

W atani 
Trading 
Company, 
Super Stores 

P.O.B. 51250 
Jeddah 21535

02-6740333 
02-6740555 

02-
6710390 
02-
6741970 
02-
6741665 

Fouad Bahrawi, Nabil 
Bahrawi, Tallal 
M ousali (Dir.tel: 02-
6736945, fax: 6710390

 

W atani Super 
Stores 

P.O.B. 14221 
Jeddah 21424

02-6656021 02-
6656021 

Khalid Bilal, General 
M anager 

 

Bin Dawood 
super Stores 

P.O.B. 51190 
Jeddah 21543

02-6632180 
02-6697264 

02-
6695863 

Abdul Razzaq Bin 
Dawood, Owner & 
General M anager 

arazzaq@ bindawood.com 

Al-Raya 
Supermarkets, 

P.O.B. 51630 
Jeddah 21553

02-6828732 02-
6981897 

Gamal I. Osman Syed 
Assistant General 
M anager &Purchasing 
M anager, mobile:0505-
626912, Shah 
M ohammed, 
Commercial M anager 
mobile:0505-3677300 

gamalismailsa@ yahoo.com 
sshamohd@ yahoo.com 

Al-Raya 
Supermarkets 

P.O.B. 53849 
Jeddah 21593

02-6608858 
02-
660011502-
6390487 02-
6390496 02-
6392409 02-
6980029 

02-
6655032 
02-
6390493 

Ali Hassan Ali, 
Executive M anager, 
mobile:0505595037 

alzonom@ hotmail.com 

Euro M arche, 
Super M arket 

P.O.B. 9333 
Riyadh 
11413 

01-4825561 
01-4825529 

01-
4825529 

Ibrahim Al-M alek, 
Adel Habib, General 
M anager 01-4765379 

 

Al-Azizia 
Panda United 
Corporation 

P.O.B. 3311 
Riyadh 
11471 

01-4803000 
01-4065466 

01-
4802000 

Fahd Al-Dougaiser, 
Head Purchasing 
M anager 
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Superm arkets &  Foodsuff Im pt in Saudi Arabia 
Organization 
Nam e 

Address Tel Fax Contact Nam e &  Title E-m ail &  M obile Phone 

Ltd., 
Hypermarket 
Al-Othaim 
Food Supples 
Est., Super 
M arket 

P.O.B. 41700 
Riyadh 
11531 

01-4019999 
01-2414755 
01-2060032 
01-4910251 

01-
4933264 
01-
4790923 
01-
2436779 
(ext. 121)

Abdullah Al-Betaihy. 
M . Ibrahim Al-
Oumairy mobile: 0504-
125647, Esmat 
M ohamad 
Abdelrahman, Head 
Purchasing M anager 

info@ othaim.com 

Al-Sadhan 
Trading Est., 
Super M arket 
(Local) 

P.O.B. 41700 
Riyadh 
11413 

01-4546644 
01-4915544 

01-
4563234 

General M anager, 
Purchasing M anager, 
Head of Importation & 
Private Label Dision 

alsadhan@ sol.net.sa 

Giant Stores, 
Super Stores 

P.O.B. 
124059 
Jeddah 21342

02-6175555 
02-6172525 

02-
6172626 

Hussein S. Ramadan, 
Regional Operation 
M anager, Jeddah, 
Abha, Riyadh, mobile 
phone 0505855352 

bmh@ giant-stores.com, 

Arabian Stores 
Co. Ltd. 
Sarawat, Super 
M arket 

P.O.B. 53868 
Jeddah 21593

02-6982290 02-
6982604 

Steve Boyle General 
Purchasing M anager, 
mobile:0503367468 

sb1965@ sarawat.com.sa 

Tamimi 
M arkets, Super 
M arket 

P.O.B. 172 
Dammam 
31411 

03-8474050 03-
8471592 

Tarek Al-Tamimi, 
General Purchasing 
M anager, Brent Kailing 
(ext. 231) Ridwan 
Sherazi (ext. 110) 

 

Tamimi 
M arkets 
(Riyadh 
Branch) (local) 

P.O.B. 10624 
Riyadh11443

01-4632580 01-
2315317 

 tamimi-ho@ altamimi.com 

M ax Discount 
Center, Super 
M arket (Local) 

P.O.B. 1000 
Riyadh 
11443 

01-2353646 01-
2353652 

 office@ saudimax.com 

Geant Saudi 
Ltd. 

P.O.B. 
121019 
Riyadh 
11699 

01-2096666, 
(ext.0 or 100) 

   

Carefour Saudi 
Arabia 

P.O.B. 66633 
Riyadh 
11699 

01-4779911 01-
4779911 
01-
2572005 

  

 

FO O DSTUFF EXCLL CO 
Com pany Nam e Address Tel Fax E-m ail 
Basamah Trading Co. P.O.B. 427 

Jeddah 21411 
02-6606668 02-

6601544 
www.basamh.com info@ basamh.com 

Taher Investment & 
Trading Co. 

P.O.B. 1178 
Jeddah 21431 

02-6531940 
02-6534452 

02-
6531912 

www.taher-group.com.sa 
group_ho@ taher-group.com.sa 

Salem Abdulkarim Al-P.O.B. 100 02-6313937 02- akbary@ icc.net.sa 
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FO O DSTUFF EXCLL CO 
Com pany Nam e Address Tel Fax E-m ail 
Akbari Sons Co. Jeddah 21421 02-6323463 6318649 
Ismail Ali Abudawood 
Trading Co. Ltd. 

P.O.B. 227 
Jeddah 21411 

02-6422661 
02-6435030 

02-
6432609 

 

Star M arkets Trading Co. 
Ltd. 

P.O.B. 5700 
Jeddah 21432 

02-6610329 
02-6611466 

02-
6610017 

www.starmarkets.bizland.com 
superstar@ dmp.net.sa 

Abbar & Zainy Cold 
Stores Co. 

P.O.B. 2495 
Jeddah 21451 

02-6371315 02-
6373012 

azcsjed@ azcs.net 

Savola Snack Foods Co. P.O.B. 30754 
Jeddah 21487 

02-6364434 02-
6368630 

 

Food Services Group Co. 
Ltd. 

P.O.B. 17437 
Jeddah 21484 

02-6710000 
02-6171074 

02-
6171074 

 

Omer Gasim Al-Esayi 
Group Co. Ltd. 

P.O.B. 3035 
Jeddah 21741 

02-6040000 02-
6041111 

www.alesayi.com info@ alesayi.com 

M ohamed Jameel Al-
Dahlawi Co. 

P.O.B. 1522 
Jeddah 21441 

02-6980000 
02-6980894 

02-
6981238 

 

M ohammed Saleh Ba-
hareth Organization 

P.O.B. 404 
Jeddah 21411 

02-6423666 
02-6436307 

02-
6423734 

 

National Food Industries 
Co. Ltd. 

P.O.B. 51048 
Jeddah 21543 

02-6374747 
02-6378115 

02-
6371073 

 

Saudi Dairy & Foodstuff 
Co. Ltd. 

P.O.B. 5043 
Jeddah 21422 

02-6519340 
02-6361440 

02-
6532182 

 

Al-W edyan National Co. 
for Food Products 

P.O.B. 19291 
Jeddah 21435 

02-6353636 
02-6380723 

02-
6380722 

wedyan@ zajil.net 

Halawani & Bros Co. P.O.B. 690 
Jeddah 21421 

02-6366667 
02-6376667 

02-
6376667 

www.halwani.com.sa 
info@ halwani.com.sa 

Food & Fine Pastries 
Industrial Co. Ltd. 

P.O.B. 8960 
Jeddah 21492 

02-6368485 
02-6361603 

02-
6364950 

 

Saudi Economic & 
Development Co. Ltd. 
(SEDCO) 

P.O.B. 4384 
Jeddah 21491 

02-6066556 
02-6061372 

02-
6060931 

www.sedcogroup.com 
postmaster@ sedcogroup.com 
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Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι 

Simina 15 
Beograd 11000 

Tel. +381 11 3222338 - 3231577 
Fax  +381 11 3249215 

 
 
 
 



 381 

 
Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η Σερβία έχει πληθυσμό 7 εκατ. κατοίκους  με κυριότερες πόλεις το Βελιγράδι που αριθμεί 2 εκατ. 
κατοίκους,το Νόβι Σάντ με 600 χιλ. Και το Νις  με 500 χιλ κατοίκους.Ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 250 Ε 
μηνιαίως το κατά κεφαλή  εισόδημα στα 2800 USD, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός στο 15%  περίπου. Η πιο 
σημαντική αγορά είναι εκείνη του Βελιγραδίου  καθώς και της Βορειοανατολικής Σερβίας-Επαρχία 
Βοιβοδίνας όπου ζούν περισσότεροι από 4,5 εκ. κάτοικοι. Η σημασία της εν λόγω περιοχής από εμπορική 
άποψη οφείλεται στο υψηλότερο βιοτικό επίπεδο που διαθέτουν οι κάτοικοί της, σε σύγκριση με την 
υπόλοιπη Σερβία,καθώς και στον σημαντικό αριθμό ξένων που κατοικούν μόνιμα εκεί και οι οποίοι 
εργάζονται σε ξένες εταιρείες οι οποίες έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στη Σερβία. 

 
2. ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
 

Λόγω κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, το ελαιόδενδρο δεν αναπτύσσεται στη Σερβία και 
γι΄αυτό το λόγο δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.Αντιθέτως είναι πολύ 
μεγάλη η παραγωγή σε σπορέλαια και ειδικότερα σε καλαμποκέλαιο και ηλιέλαιο. Η κατανάλωση 
ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς στη Σερβία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια , λόγω αφενός 
των επισκέψεων των Σέρβων στην Ελλάδα και σε άλλα μεσογειακά κράτη και της γνωριμίας τους με τη 
μεσογειακή διατροφή, αφετέρου δε η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου οδηγεί σε αλλαγή διατροφικών 
συνηθειών  με τάση κατανάλωσης ποιοτικών και υγιεινών ειδών διατροφής. Παρόλα αυτά η κατανάλωση 
ελαιολάδου περιορίζεται στις σαλάτες ενώ για τη κουζίνα προτιμούν τα σπορέλαια.  

 
3. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ –ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
 
Η αγορά όλων των τύπων ελαιολάδου κατά το 2005 ήταν περίπου 700 τόννοι και καλύπτεται με εισαγωγές 
κυρίως από Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία ενώ της επιτραπέζιας ελιάς περίπου 1000 τόννοι με κυριότερες 
χώρες προέλευσης την Ελλάδα,την Ισπανία και λιγότερο τη Τουρκία. Οι δασμοί για την τελωνειακή 
κατηγορία 150910( παρθένο ελαιόλαδο) ανέρχονται σε 5%  και για τη τελωνειακή κατηγορία 1510 
(υπόλοιπα ελαιόλαδα και κλάσματα αυτών)σε 10% . Ο δασμός για τις επιτραπέζιες ελιές (κατηγορία 200570) 
ανέρχεται σε 10% . Το ΦΠΑ και για τις δύο κατηγορίες του ελαιολάδου είναι 8%  και για τις επιτραπέζιες 
ελιές 18%  και καταβάλεται κατά την  εισαγωγή.  

 
4. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
 
H Σερβία, όπως ήδη αναφέρθηκε,δε παράγει ελαιόλαδο και γι΄αυτό η εσωτερική ζήτηση καλύπτεται 
αποκλειστικά από τις εισαγωγές. Στους πίνακες 1.2,3και 4 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εισαγωγές 
παρθένου ελαιολάδου (πινακας 1,2) και αγνού ελαιολάδου(πίνακες 3,4) για την περίοδο από το 2001 έωςς 
και το 2005 ως προς την ποσότητα και  την αξία. Ο κύριος όγκος εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου 
προέρχεται από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, με την Ιταλία να κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
στήν αγορά παρθένου ελαιολάδου με ποσοστό 55%  ,την Ισπανία να ακολουθεί με ποσοστό 25%  ενώ η 
Ελλάδα κατέχει τη τρίτη θέση με ποσοστό 18,3% . Αντίθετα,στη κατηγορία των υπολοίπων ελαιολάδων τη 
πρώτη θέση κατέχει η Ισπανία με ποσοστό 48,3%   και ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 33.3% . 
Παρατηρείται επίσης ότι η Ελλάδα  βελτιώνει καθε χρόνο σημαντικά τη θέση της και στις δύο κατηγορίες 
ελαιολάδων,ενώ η Ισπανία χάνει σταδιακά τη θέση της στο παρθένο ελαιόλαδο, αυξάνοντας όμως 
σημαντικά τις ποσότητες στην κατηγορία των υπολοίπων ελαιολάδων.Το μερίδιο της Ισπανίας στις 
εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου φαίνεται  να κερδίζει η Ιταλία. Σημαντική είναι η αύξηση των εισαγωγών 
της κατηγορίας των υπολοίπων ελαιολάδων σε σχέση με το παρθένο ελαιόλαδο,όπου ενώ το 2002 το 
παρθένο ελαιόλαδο αποτελούσε το 73%  επί του συνολικού όγκου εισαγωγών ελαιολάδου,το 2005 έχει 
μειωθεί στο 54,5% .Διαχρονικά σημειώνεται αύξηση του παρθένου ελαιολάδου ως προς τις ποσότητες κατά 
την πενταετία 2001-2005 κατά 365%  και ως προς την αξία κατά 610%  ενώ στη κατηγορία των υπολοίπων 
ελαιολάδων παρατηρείται αύξηση για την ίδια περίοδο κατά 687% .και 858%  αντίστοιχα 
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Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου  -  Ποσότητα(Κg) 
Χώρα 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελλάδα 6470 38957 64400 59826 70295 
Ιτάλια 55867 91779 161495 154898 210781 
Ισπανία 42532 212412 281766 134880 95891 
Κροατία - - - 16904 2739 
ΣΥΝΟΛΟ 104869 361004 509254 368495 382458 

Πίνακας 1 πηγή Στατιστική υπηρεσία Σερβίας 
 
Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου  -  Αξία(Χιλ $) 
Χώρα 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελλάδα 25663 151642 218603 201541 343052 
Ιτάλια 202145 360820 579878 744192 1067554 
Ισπανία 116471 470481 701526 715851 652795 
Κροατία - - - 94029 19765 
ΣΥΝΟΛΟ 344279 1040809 1510798 1765067 2098264 

Πίνακας 2 πηγή Στατιστική υπηρεσία Σερβίας 
 
Εισαγωγές υπόλοιπων ελαιολάδων - Ποσότητα(Κg) 
Χώρα 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελλάδα 8248 29605 75816 38921 106342 
Ιταλία 19803 76107 76025 123659 58728 
Ισπανία - 16743 86283 142372 154192 
Τουρκία 14400 43 - -  
Κύπρος - 7200 - -  
Γερμανία 1000 1000 - -  
Κροατία 2678 3273 654 -  
ΣΥΝΟΛΟ 46432 135257 238818 307628 319364 

Πίνακας 3 πηγή Στατιστική υπηρεσία Σερβίας 
 
Εισαγωγές υπόλοιπων ελαιολάδων - Αξία(Χιλ $) 
Χώρα 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελλάδα 9381 49752 156003 107251 291670 
Ιταλία 35740 118031 145803 550882 165772 
Ισπανία - 36761 189963 248202 254468 
Τουρκία 23356 153 - - - 
Κύπρος - 7969 - - - 
Γερμανία 2848 7589 - - - 
Κροατία 9900 6252 3097 - - 
ΣΥΝΟΛΟ 83106 232212 495193 914448 713470 

Πίνακας 4 πηγή Στατιστική υπηρεσία Σερβίας 
Όσον αφορά τις εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών στους πίνακες 5 και 6 εμφανίζονται οι εισαγωγές της 
Σερβίας  κατά το διάστημα 2001 εώς 2005 ως προς την ποσότητα και ως προς την αξία. Ο κύριος όγκος των 
εισαγωγών προέρχεται από την Ελλάδα και δευτερευόντως από την Τουρκία και την Ιταλία.Από τα 
διαθέσιμα στοχεία όπως αυτά εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο 
μερίδιο αγοράς με 81,2%  της συνολικών εισαγωγών παρουσιάζοντας αύξηση κατά 328%  ως προς την 
ποσότητα και 515%  κατά την αξία στη περίοδο 2001 εώς 2005. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(Κg) 
Χώρα 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελλάδα 235246 392650 589297 864461 772904 
Ιταλία 13447 40569 - 1533 2957 
Ισπανία 1188 17365 29136 55225 49462 
Τουρκία 53386 21454 22604 116273 122729 
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Κροατία 5852 718 - 5856 209 
Βουλγαρία - 9157 - - - 
Συρία 8015 1570 - - - 
ΣΥΝΟΛΟ 318000 488299 642458 1055052 951860 

Πίνακας 5 πηγή Στατιστική υπηρεσία Σερβίας 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ(Χιλ $) 
Χώρα 2001 2002 2003 2004 2005 
Ελλάδα 244222 454323 808926 1538538 1259494 
Ιταλία 22941 53153 - 15243 22159 
Ισπανία 1993 49265 95649 174344 194805 
Τουρκία 43232 18721 22323 164881 217752 
Κροατία 15897 916 - 22486 1069 
Βουλγαρία  7652 - - - 
Συρία 5753 1560 - - - 
ΣΥΝΟΛΟ 336402 592442 930768 1934241 1706054 

Πίνακας 6 πηγή Στατιστική υπηρεσία Σερβίας 
 
5. ΤΙΜΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
 
Σχετικά με τις συσκευασίες  παρατηρούμε στα καταστήματα λιανικής πώλησης ότι οι ελιές διατίθενται 
κυρίως σε γυάλινες συσκευασίες από 160 ml εώς 400 ml και αποτελούνται από πράσινες, μαύρες και 
γεμιστές ελιές .Το δε ελαιόλαδο διατίθεται και αυτό σε γυάλινες συσκευασίες των 250 ml,500 ml, 750 ml 
και 1 L ,όπως και σε μεταλλικές 1 L και 3 L. Η μεγαλύτερη κατανάλωση παρθένου ελαιολάδου 
παρατηρείται στις γυάλινες συσκευσίες των 500 ml και 750 ml. Τονίζεται η προτίμηση σε γυάλινη 
συσκευασία διότι δίδεται η εικόνα ενός προιόντος υψηλής ποιότητας. 
 
Στους παρακάτω πίνακες 7 και 8 συνοψίζονται οι κυριότερες συσκευασίες ελιών και ελαιολάδου καθώς και 
οι λιανικές τιμές αυτών.Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι λιανικές τιμές σπορέλαιων τα οποία συναντώνται σε 
πλαστικές συσκευασίες του 1 L κυμαίνονται από 80 – 90 δην. 
 
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ(σε δην.) 
Ελλάδα Γυάλινη 300 gr 119,1 - 147.80 
Ελλάδα Γυαλινη 1 kgr 230 – 350 
Γερμανία Γυαλινη 140 gr 81,30 
Ελλάδα Γυαλινη 1,5 kgr 338 – 423.60 
Ελλάδα Χύμα 1 kgr 262-557 
Ισπανία Μεταλλική 210 gr 88.80 

Πίνακας 7, Ισοτιμία: 1 Ευρώ=85 δην. 
 
Για το ελαιόλαδο οι τιμές αναφέρονται σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 
ΧΩΡΑ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ(σε δην.) 

Ελλάδα Γυάλινη 250 ml 277 
Ελλάδα Γυάλινη 500 ml 475 - 508 
Ελλάδα Γυαλινη 750 ml 419 - 726 
Ελλάδα Γυάλινη 1 L 726,10 
Ιταλία Γυαλινη 250 ml 316,10 
Ιταλία Γυαλινη 500 ml 455 - 565 
Ιταλία Γυαλινη 750 ml 805 - 815 
Ιταλία Γυαλινη 1 L 810 - 1030 
Ισπανία Γυάλινη 500 ml 448 
Ελλάδα Μεταλλική 1 L 640 
Ελλάδα Μεταλλική 3 L 1590 - 2450 
Πίνακας 8, Ισοτιμία: 1 Ευρώ=85 δην. 
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Υποχρεωτικές ενδείξεις στη συσκευασία στα σερβικ:ά: 
Η ονομασία πώλησης του προιόντος 
Πληροφορίες για τη κατηγορία του ελαιολάδου 
Η καθαρή ποσότητα του περιεχομένου σε μονάδες όγκου 
Ο παρασκευαστής ή συσκευαστής 
Ο εισαγωγέας και ο διανομέας 
Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προιόντος 
Συνθήκες διατήρησης 
 
6. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 5 χρόνια η αγορά ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών στη Σερβία έχει 
παρουσιάσει σημαντική αύξηση,στα πλαίσια της τάσης αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών σε πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής. Γι΄αυτό επιβάλλεται η δρομολόγηση σειράς δράσεων για την αύξηση του μεριδίου του 
ελληνικού ελαιολάδου και της ελιάς στη σερβική αγορά. Ο ι δράσεις αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν τη 
γενικότερη εικόνα που επικρατεί για την ελληνική κουζίνα, ως ιδιαίτερα εύγεστης και υγιεινής, καθώς και τη 
συνεχή επέκταση μεγάλων αλυσίδων super markets εγχώριων και ξένων(Βερόπουλος, M erkator, M etro, 
Carrefour,M axim,Rodic κ.α). Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων (περιλαμβανομένων ελαιολάδου,ελαιών) 
έχοντας συσσωρεύσει πολύτιμη εμπειρία στη βαλκανική τη τελευταία δεκαετία, μπορεί με στοχευμένες και 
συνδυασμένες ενέργειες να εδραιώσει και να ενισχύσει την παρουσία της στη σερβική αγορά. Τέτοιες 
ενέργειες άμεσου και έμμεσου αποτελέσματος, είτε αυτοτελώς είτε ως συντονισμένη προσπάθεια φορέων – 
επιχειρήσεων μπορεί να είναι: 
Ανάδειξη και προβολή των πλεονεκτημάτων της ελληνικής κουζίνας και ιδιαίτερα των ευεργετικών 
ιδιοτήτων του παρθένου ελαιολάδου με συνεχείς επιστημονικές και μη δημοσιεύσεις στον τύπο και στα 
περιοδικά. 
Βασική προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η πραγματοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών που βοηθούν 
τον καταναλωτή να γνωρίσει και να εκτιμήσει το παρθένο ελαιόλαδο, αλλά και να δημιουργηθεί η 
απαραίτητη κουλτούρα κατανάλωσης ελληνικού παρθένου ελαιολάδου σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες 
εκμεταλλευόμενοι το συγκριτικό πλεονέκτημα τιμής – ποιότητας. 
Αντιμετώπιση ενδεχομένων προσπαθειών από διάφορους εγχώριους τυποποιητές που εκμεταλεύονται κενά 
στη νομοθεσία αναμιγνύοντας το ελαιόλαδο με άλλα υποδιέστερα λάδια δημιουργώντας κατά αυτόν τον 
τρόπο αρνητική εικόνα του προιόντος. 
Διείσδυση στον τομέα των εστιατορίων όπου χρησιμοποιείται κυρίως ιταλικό και ισπανικό ελαιόλαδο καθώς 
και προώθηση ελληνικού πολτού ελιάς. 
Χρήση βασικής ετικέττας συσκευασίας στα σερβικά με προτάσεις χρήσης προιόντος. 
Ανάδειξη και προβολή ελαιοπαραγωγικών περιοχών της Ελλάδας ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί μελλοντικά 
η διαφοροποίηση στις τιμέςστο πλαίσιο της προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως(ΠΟΠ). 
Συμμετοχή σε καλά προετοιμασμένες και οργανωμένες επιχειρηματικές αποστολές. 
Ένταξη της Σερβίας στις αγορές – στόχους και στο οδοιπορικό «οι δρόμοι του λαδιού και της ελιάς». 
Πραγματοποίηση εβδομάδες ελληνικών τροφίμων – με ιδιαίτερη προβολή και γευσιγνωσία ελαιολάδου – 
αρχικά στα super markets Βερόπουλος. 
Οργάνωση εβδομάδας ελληνικής γαστρονομίας σε μεγάλα ξενοδοχεία (πραγματοποιήθηκε ήδη,με ιδιαίτερα 
μεγάλη επιτυχία από 20 Ιουνίου εώς 2 Ιουλίου,φεστιβάλ ελληνικής γαστρονομίας στο ξενοδοχείο Hyatt του 
Βελιγραδίου). 
Συμμετοχή στη μεγάλη διεθνή αγροτική έκθεση που πραγματοποιείται κάθε Μάιο στο Novi Sad.    
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ΣΕΡΒΙΑ 
 
ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 

 
Δικτυα διανομής 

 
AXXON TRADING DOO 
Ustanicka127C 
Hotel Srbija 
11000 Beograd 
Tel/fax:+381-24880999,24895326,24894681  
       +381-63-328930 
E-mail:office@ axxon.co.yu 

SAM  DOO 
NIKOLA PASICA 85 
18300 Pirot 
Tel:+381-64-1129123 
       +381-11-197647 
Fax:+381-11-197647 
e-mail:acasam@ eunet.yu 

ITG 
Vojvode vlahovica 42 
11000 beograd 
Tel/fax:27566274, 771538 

 

Εισαγωγείς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς 
 

AIK-Trgovina  
Tekstilna 97  
16000 Leskovac  
Tel. : +381 16 / 252 137, 246 406, 242 615, 24
614  
Fax : +381 16 / 246702   
Executives: Tomislav M ladenovic (Conductor)  

Banovo Brdo a.d.  
Pozeska 67a  
11030 Beograd  
Tel. : +381 11 / 355 4142   
Fax : +381 11 / 3549658   
E-mail: banovobrdo@ sezampro.net   
Executives: Radivojka Djordjevic (Director 
General)   
 

Bis-Komerc  
Kapetana Karanovica 1  
18300 Pirot  
010 / 335 833  
Tel/Fax: +381 10 / 321937   
Executives: Stevan M adic (Owner)   
 

Euro Day Trade d.o.o.  
Kraljice Katarine 71/12  
11000 Beograd  
Tel/Fax: +381 11 / 354 5209  
Executives: Ljiljana Bojcic (Owner)   
 

Impex-Promet d.o.o.  
25. maja 81, P. fah 60  
18000 Nis  
018 / 584 444, 580 666  
018 / 582800   
E-mail:   office@ impex-promet.com 
Internet: http://www.impex-promet.com 
Executives: Radisa M ladenovic (Director 

Gorica a.d.  
Francuska 61-65 
11000 Beograd  
Tel/Fax: +381 11 / 620 033, 620 797, 626 127
627 486 
Executives: Tamara Zujovic (Director)   
 

Boro Skoric-Boro Trgovina  
Zajacki put bb  
15300 Loznica  
015 / 874 311  
015 / 874310   
E-mail: boroskoric@ ptt.yu   
Executives: M ilovan Djokic (Director 

Ipon d.o.o.  
Futoski put 2  
21000 Novi Sad  
Tel/Fax: +381 21 / 527944, 528188   
Executives: M arko M ilosevic (Director)   
 
 

Pan-Union d.o.o.  
Sonje M arinkovic 9a  
21000 Novi Sad  
021 / 557 555  
021 / 456976   
E-mail:   pancho@ eunet.yu 
Internet: http://www.pan-union.co.yu   

M enex d.o.o.  
Stevana Visokog 3  
37000 Krusevac  
037 / 442 251, 441 177   
037 / 442251, 441177   
E-mail:   menex2000@ yahoo.com 
Executives: M omcilo Jovanovic (Director 



 386  

 
 
Balkan  Olives & Oil    
Danka Lekica 13/27    
11070   Novi Beograd   
TEL/FAX:+381  11/ 196086  
FAX: +381  11/ 109568     
E-mail:   alarida@ yahoo.com    
M r  NIKOLAOS   NIKOLAOU   
 

Bio-Plod d.o.o.   
Vrnjacka 2 
36210 Vrnjacka Banja   
036 / 661 450, 664 663   
036 / 661450, 664663   
E-mail: bioplodimex@ ptt.yu    
Executives: M iroljub Veljkovic (Director)   
 

 
Επιλεγμένες αλυσίδες Super markets 
 
M axi  d.o.o. 
Takovska 49 
11000 Beograd 
Tel: +381 11 / 2768 855, 2768 855 
Fax: +381 11 / 2768 067 
E-mail: maxi@ deltayu.com
Internet: http://www.maxi.co.yu 
 

M ercator S, d.o.o. 
Bulevar umetnosti 4 
11198 Novi Beograd 123 
Tel: +381 11 311 0613, 311 0480, 3110619 
Fax: +381 11 136058 
Internet: http://www.mercator-s.co.yu 
 

M etro cash & carry doo  
Zrenjaninski Put  bb 
11000 Beograd 
Tel: +381 11 / 2073119, 2073120, 2073103 
Fax: +381 11 / 2073125, 2073103 
E-mail: konsultantkupaca21@ metro-cc.co.yu 
 

Super Vero - Veropoulos  D.O.O. 
Treci  Bulevar   86/a 
11070  Novi  Beograd  
Tel: +381 11 / 311 6122, 311 9111 
Fax: +381 11 / 3115501 
E-mail:   vero@ eunet.yu 
Executives: Vassilios Kakagiotis (Gen.Dir 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Λιουμπλιάνα 

Trnovski pristan, 14 
1000Ljubljana  -  Slovenia 

Tel. +386 1 2811258 - 4201400 
Fax +386 1 4201411 

e-mail  grecom.slovenia@ siol.net 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

 
1.ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ – ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 
Η καλλιέργεια της ελιάς στη Σλοβενία επικεντρώνεται στο νότιο τμήμα της χώρας, στις περιοχές Slovenska 
Istra (99% ) και Goriška  Brda (1% ). Η περιοχή της σλοβενικής Istra θεωρείται ως μία από τις βορειότερες 
περιοχές της Μεσογείου όπου ευδοκιμεί η ελαιοκαλλιέργεια, γι’ αυτό και είναι περισσότερο εκτεθειμένη 
στις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα στον παγετό Η συχνότητα παγετού στη Σλοβενία εμφανίζεται 
περιοδικά κάθε 25 με 30 έτη, με πλέον καταστροφικές συνέπειες αυτές των ετών 1829, 1847, 1885, 1901, 
1929, 1956 και 1985. Το 1929 καταστράφηκε το 50%  των ελαιόδεντρων. Μετά το 1985, η ανθεκτικότερη 
ποικιλία “Istrska belica” επικράτησε στις προτιμήσεις των Σλοβένων καλλιεργητών, έτσι ώστε σήμερα να 
αποτελεί την πλειονότητα στις νέες ελαιοκαλλιέργειες σε ποσοστό από 30%  έως 70% . Η ποικιλία “Leccino” 
αποτελεί τη δεύτερη σε προτίμηση, με ποσοστό που κυμαίνεται από 20%  έως 40% . Άλλες σημαντικές 
ποικιλίες, σε σύνολο 33, που καλλιεργούνται στη Σλοβενία είναι οι: “Pendolino”, “Frantoio”, “M aurino”, 
“M oraiolo”, ”Štorta”, “Buga”, “Črnica”, “Drobnica”, “M ata”. 
 
Οι ελαιοκαλλιέργειες στη Σλοβενία είναι συνήθως μικρού μεγέθους (κυμαίνονται από 0,2 έως 2-3 εκτάρια) 
με την μεγαλύτερη να φθάνει τα 14, ενώ σε ετήσια βάση έκταση 50 περίπου εκταρίων ανανεώνεται με νέα 
δενδρύλλια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Σλοβενίας, κατά το 2004 ο 
συνολικός αριθμός δένδρων σε ελαιώνες ήταν 186.177 (συγκριτ. 120 εκατομ. ελαιόδενδρα στην Ελλάδα), σε 
έκταση 781 εκταρίων με παραγωγή 2.031 τόννων. Σε εκτεταμένες καλλιέργειες ο αριθμός των ελαιόδενδρων 
ήταν 11.165 με παραγωγή 114 τόννων, ενώ υπάρχει και βιολογική ελαιοκαλλιέργεια σε έκταση 29 εκταρίων. 
Η μέση αποδοτικότητα της παραγωγής εκτιμάται σε 18 κιλά ελαιόλαδο ανά 100 κιλά ελιών. 
Η μέση εγχώρια παραγωγή ελαιόλαδου όλων των καλλιεργειών, για το διάστημα 2001-2005, κυμάνθηκε από 
400 έως 450 τόννους σε ετήσια βάση, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ενώ για τις ελιές η 
παραγωγή κατά την ίδια περίοδο ανήλθε σε 5 τόννους ετησίως.  
Μεσοπρόθεσμα, δεν αναμένεται αξιοσημείωτη αύξηση της παραγωγής, οι μικρές ποσότητες της οποίας 
τροφοδοτούν κυρίως την εγχώρια αγορά. Ενδεικτικά, παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία σλοβενικών 
εξαγωγών:    
Σλοβενικές εξαγωγές προϊόντων της Δασμολογικής κλάσης 1509 10  
(ελαιόλαδο και τα κλάσματά του-παρθένο) 

2. ΣΛΟΒΕΝΙΚΈΣ ΕΙΣΑΓΩΓΈΣ ΠΑΡΘΈΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΆΔΟΥ  
 
Η περιορισμένη εγχώρια παραγωγή καλύπτει μέρος μόνο της εσωτερικής ζήτησης, με τις εισαγωγές να 
καλύπτουν το υπόλοιπο ποσοστό. Σημαντικότεροι προμηθευτές της σλοβενικής αγοράς είναι η Ισπανία και η 
Ιταλία, οι οποίες από κοινού καλύπτουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς : 
 

 2005 2004 2003 2002 2001 
Χώρες Τόννοι Χιλ. € Τόννοι Χιλ. € Τόννοι Χιλ. € Τόννοι Χιλ. € Τόννοι Χιλ. € 
Σύνολο: 8,49 34,32 0,986 5,85 3,73 12,72 6,48 22,90 2,88 10,61 
Κροατία 3,3 13,18 <0,0 <0,0 - - 1,06 9,90 1,18 3,40 
Βοσνία-
Ερζ/βίνη 2,4 11,48 0,314 3,01 0,325 3,04 4,83 6,55 1,50 7,07 

Ιταλία 2,0 6,98 - - - - - - 0,005 19 
Σερβία-
Μαυρ/νιο 0,02 1,12 0,244 0,99 40 0,028 - - - - 

Τουρκία 0 0,01 <0,0 <0,0 - - - - - - 
Ισπανία - <0,0 - 0,011 0,323 7,26 - - - - 
Γερμανία - <0,0 - <0,0 <0,0 0,021 - - 0,015 0,012 
Γαλλία - <0,0 - <0,0 <0,0 0,004 - - - - 
Γεωργία - - 0,413 1,54 - - - - - - 
Π.Γ.Δ.Μ. - - <0,0 0,017 - - - - - - 
Καναδάς - - - - 0,001 1,88 0,112 0,046 - - 
Η.Π.Α. - - - - - - 0,372 5,48 - - 
Γιουγ/βία - - - - - - 0,092 0,05 - - 
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  2005:  83,52%  (Ισπανία 47,38%  & Ιταλία 36,14% ) 
   2004:  80,32%  (Ισπανία 30,29%  & Ιταλία 50,03% ) 
  2003: 78,16%  (Ισπανία 44,36%  & Ιταλία 33,80% ) 
  2002:  82,17%  (Ισπανία 40,02%  & Ιταλία 42,15 % ) 
  2001:  78,00%  (Ισπανία 31,26%  & Ιταλία 46,74% ) 
 
Τρίτος προμηθευτής της σλοβενικής αγοράς είναι η Κροατία, με μειωμένες όμως εξαγωγές, το 2005, λόγω 
επιβολής εισαγωγικών δασμών, μετά την ένταξη της Σλοβενίας στην Ε.Ε., καθώς και της βαθμιαίας στροφής 
των καταναλωτών προς ελαφρότερες γεύσεις. 
Σημαντικότεροι προμηθευτές της σλοβενικής αγοράς σε παρθένο ελαιόλαδο 

 
Με βάση τα στοιχεία της Σλοβενικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές ελληνικού παρθένου 
ελαιολάδου, κατέχουν σταθερά την τέταρτη θέση για την περίοδο 2001-2005. Η ελληνική συμμετοχή στο 
σύνολο αυτής της δασμ. κλάσης παρουσιάζει το 2001 μερίδιο 6,51%  σε αξία,  μειούμενο σε 1,35%  το 2002. 
Κατά το 2003 & 2004, το ποσοστό αυξάνεται εκ νέου σε 5,94%  και 5,97%  αντίστοιχα, ενώ το περασμένο 
έτος σημειώθηκε κάμψη διαμορφούμενη σε 4,42% .  
 
 2005:  4,42%  σε αξία & 3,88%  σε ποσότητα 
   2004:  5,97%  σε αξία & 5,21%  σε ποσότητα 
 2003: 5,94%  σε αξία & 5,12%  σε ποσότητα 
  2002:  1,35%  σε αξία & 2,72%  σε ποσότητα 
  2001:  6,51%  σε αξία & 5,46%  σε ποσότητα 
 
Μεγάλο μέρος των εισαγωγών από την Ιταλία και την Ισπανία αφορά ελαιόλαδο που τυποποιείται για 
λογαριασμό των τριών μεγάλων σλοβενικών αλυσίδων supermarket και κυκλοφορεί στην εγχώρια αγορά με 
το εμπορικό σήμα της αλυσίδας (private label) ή με δική του εμπορική επωνυμία (brand name).  
 
Τα στοιχεία σλοβενικών εισαγωγών, επιβεβαιώνουν την σταθερή αυξητική τάση της τελευταίας 5ετίας στην 
κατανάλωση ελαιολάδου. Ειδικότερα οι εισαγωγές από 679,9 τόννους αξίας 1,85 εκατ. € το 2001, έφθασαν 
το 2005 τους 936,7 τόννους αξίας 3,26 εκατ. €, σημειώνοντας αύξηση 27,4%  σε ποσότητα και 43,2%  σε 
αξία. 
 
 
Σλοβενικές εισαγωγές προϊόντων της Δασμολογικής κλάσης 1509 10 
(ελαιόλαδο και τα κλάσματά του-παρθένο) 

 2005 2004 2003 2002 2001 
Χώρες Ποσό- 

τητα 
τόννοι 

Αξία 
εκατ. € 

Ποσό- 
τητα 
τόννοι 

Αξία 
εκατ. € 

Ποσό- 
τητα 
τόννοι 

Αξία 
εκατ. € 

Ποσό- 
τητα 
τόννοι 

Αξία 
εκατ. € 

Ποσό- 
τητα 
τόννοι 

Αξία 
εκατ. 
€ 

Σύνολο: 
936,7 3.260,3 834,6 2.733,7 765,6 2.286,3 665,2 1.968,1 679,9 

1.851,
4 

Ισπανία 481,3 1.544 288,6 0,828 396,0 1.014,3 308,6 0,787 246,5 0,578 
Ιταλία 332,9 1.178 423,2 1.367,6 240,5 0,772 262,3 0,829 328,3 0,865 
Κροατία 52,9 0,275 55,8 0,291 64,6 0, 290 53,7 0,229 52,5 0,230 
Ελλάδα 36,3 0,144 43,4 0,163 39,2 0,135 18,1 0,056 37,1 0,120 
Γερμανία 10,0 0,043 10,3 39,4 0,73 0,004 0,63 0,003 3,5 0,013 

Έτη Σύνολο Ισπανία Ιταλία Κροατία Ελλάδα 
 Χλγ € Χλγ € Χλγ € Χλγ € 

Χλγ 
€ 

2005 936.715 3.260.336 
481.373 

1.544.94
5 

332.918 1.178.333 52.981 275.880 36.367 144.124 

2004 834.651 2.733.703 288.643 828.230 423.243 1.367.642 55.870 291.558 43.494 163.285 
2003 765.601 2.286.343 

396.053 
1.014.38
7 

240.540 772.777 64.612 290.055 39.212 135.930 

2002 665.222 1.968.187 308.657 787.738 262.313 829.571 53.748 229.730 18.147 56.687 
2001 679.986 1.851.446 246.501 578.790 328.358 865.522 52.511 230.662 37.130 120.658 
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Γαλλία 14,4 0,038 4,0 11,3 - - - - - - 
Αυστρία 3,6 0,0021 7,4 26,9 5,0 0,017 0,35 0,001 0,81 0,002 
Ολλανδία 4,6 0,0012 - 10 - - - - - - 
Ην.Βασίλειο 0,1 0,0001 0,30 1,7 - - 0,009 0,00005 - - 
Πορτογαλία 0,076 <0,0 - -- <0,0 0,00035 - - - - 
Η.Π.Α. 0,004 <0,0 0,0003 0,1 - - - - - - 
Ισραήλ 0,002 <0,0 - - - - - - 0 0,0 
Τουρκία - - 0,0002 0,01 18,3 0,048 21,3 0,059 11,0 0,039 
Ελβετία - - - - 1,0 0,0002 - - - - 
Συρία - - - - <0,0 0,00001 - - - - 
Σουηδία - - - - <0,0 0,00001 - - - - 
Τυνησία - - 1,1 0,3 <0,0 0,00001 - - - - 
Βέλγιο - - - - - - - - 0,0001 0,0 

 
3. ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΈΣ ΣΥΝΉΘΕΙΕΣ 
 
Αν και η Σλοβενία, συγκρινόμενη με μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, έχει χαμηλό 
ποσοστό κατά κεφαλήν κατανάλωσης ελαιολάδου (π.χ. 15 λίτρων της Ελλάδος και 11 λίτρων της Ισπανίας), 
παρατηρείται εν τούτοις μικρή αύξηση τα τελευταία χρόνια (από 0,5 λίτρα το 2001 σε 0,73 λίτρα το 2005). 
Σταδιακά, η αρχική χρήση του ελαιολάδου μόνο στις σαλάτες και όχι στο μαγείρεμα έχει αρχίσει πλέον να 
διαφοροποιείται. Η αναγνώριση της αξίας της μεσογειακής διατροφής, που έχει ως βάση το ελαιόλαδο, και η 
ολοένα μεγαλύτερη προβολή και διαφήμισή της, μέσω δημοσιευμάτων και επιστημονικών ερευνών 
συνέβαλε στην ευρύτερη ενημέρωση περί υγιεινής διατροφής. Καλύτερες προοπτικές αύξησης της 
κατανάλωσης παρουσιάζουν τα αστικά κέντρα (Λιουμπλιάνα, Μάριμπορ), παρά ο νότος όπου υπάρχει ήδη 
υψηλή κατανάλωση, προερχόμενη κυρίως από την εγχώρια παραγωγή. Χαρακτηριστικά, στο νότιο 
παραθαλάσσιο τμήμα της Σλοβενίας, η κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι πολλαπλάσια σε σχέση με το 
κεντρικό και βόρειο τμήμα της χώρας, όπου οι διατροφικές συνήθειες είναι πλησιέστερες σε αυτές της 
Κεντρικής Ευρώπης, με συνηθέστερη τη χρήση βουτύρου και άλλων σπορελαίων. Το ελαιόλαδο και οι ελιές 
που καταναλώνονται στο νότιο τμήμα προέρχονται κυρίως από την εντόπια παραγωγή και από τις 
συνορεύουσες περιοχές της Τεργέστης-Ιταλίας και Ίστριας-Κροατίας. Προγενέστερα, στον χώρο της ενιαίας 
Γιουγκοσλαβίας, οι συχνές και εύκολες τουριστικές μετακινήσεις των Σλοβένων στις Δαλματικές ακτές 
συνέβαλαν στην εξοικείωση με την αρκετά έντονη γεύση του κροατικού ελαιολάδου, το οποίο 
προμηθεύονταν χύμα από ντόπιους παραγωγούς. Πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι αναμένεται 
επιβράδυνση στην ανοδική τάση της κατανάλωσης στο μέλλον, με δεδομένα το μικρό μέγεθος της 
σλοβενικής αγοράς (2 εκατ. κάτοικοι) και τις εξελίξεις στις καταναλωτικές προτιμήσεις και τις διατροφικές 
συνήθειες, όπως επί παραδείγματι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών για νέα προϊόντα με υψηλή 
διατροφική αξία, σαν το καρυδέλαιο και το φουντουκέλαιο, καθώς και για προϊόντα βιολογικής 
καλλιέργειας. 
 
4.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΙΜΕΣ  
 
Μετά τις ανακατατάξεις, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, που έλαβαν χώρα στο σλοβενικό λιανεμπόριο, 
και που συμπίπτουν χρονικά με την ένταξη της Σλοβενίας στην Ε.Ε., οι τρεις μεγάλες αλυσίδες supermarket, 
κατέχουν άνω του 80%  της αγοράς λιανεμπορίου : 
 

 M ERCATOR  :   45,5%  
 SPAR/INTERSPAR :  21,7%   
 TUŠ  :  14,8%  

 
Οι ανωτέρω αλυσίδες αν και διαθέτουν επώνυμα ελαιόλαδα των κυριοτέρων προμηθευτριών 
χωρών, προωθούν επίσης προϊόντα με δική τους επωνυμία, προερχόμενα κυρίως από την Ισπανία. 
Το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο διακινείται, σε μεγάλο ποσοστό, από την 
εισαγωγική/χονδρεμπορική επιχείρηση ALTANET, με κυριότερα σημεία πώλησης τα 
υποκαταστήματα της αλυσίδας Spar/Interspar καθώς και τα Hypermarket της αλυσίδας M ercator.  
Το ελληνικής προέλευσης ελαιόλαδο, της εξαγωγική εταιρείας AGROVIM , κυκλοφορεί στη Σλοβενία με 
τις επωνυμίες: 
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  -ILIADA (συσκευασία 0,75 L και 1 L σε γυάλινη φιάλη και 1 L σε κουτί) 
  -ERATO (συσκευασία 0,75 L και 1 L σε γυάλινη φιάλη και 1 L σε κουτί) 
  -ERATO ΒΙΟ (συσκευασία 0,5 L σε γυάλινη φιάλη) 
  -ILIADA SITIA (συσκευασία 0,5 L σε γυάλινη φιάλη) 
  -ILIADA με λεμόνι ή ξίδι (σε συσκευασία 0,2 L σε γυάλινη φιάλη) 
Από τις ανωτέρω επωνυμίες και συσκευασίες ελαιολάδου, τη μεγαλύτερη κατανάλωση παρουσιάζει το 
ILIADA και στους τρεις τύπους συσκευασίας, ανοδική τάση παρατηρείται στο βιολογικής καλλιέργειας 
ERATO ΒΙΟ, ενώ φθίνουσα πορεία έχει το ILIADA με λεμόνι ή ξίδι. Συσκευασμένο κυκλοφορεί επίσης 
και το ελαιόλαδο ΚΤΗΜΑ, εισαγόμενο από την εταιρία GREGSON. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ 

σε SIT 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 

SPAR 1 L γυάλινη 
φιάλη 

1.429  Ισπανία - SPAR 
SLOVENIJA d.o.o 

M ARIVA 1 L γυάλινη 
φιάλη 

2.089 Ελλάδα KRETA FOOD M ARIVA d.o.o. 

M ARIVA 0,5 L γυάλινη 
φιάλη 

1.189 Ελλάδα KRETA FOOD M ARIVA d.o.o. 

M ONINI 0,75 L γυάλινη 
φιάλη 

1.998 Ιταλία M ONINI Spa BOLTON 
TRADING 

BORGES 0,75 L γυάλινη 
φιάλη 

1.879 Ισπανία ACEITES 
BORGES BNT 

M ERIT 
INTERNATIONAL 

ROM ULO 0,75 L γυάλινη 
φιάλη 

1.969 Ισπανία - M AGISTRAT 
INTERNATIONAL 

CARBONELL 0,75 L γυάλινη 
φιάλη 

1.459 Ισπανία - TIP d.o.o. 

ILIADA 0,75 L γυάλινη 
φιάλη 

1.279 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 

ILIADA 1 L γυάλινη 
φιάλη 

2.230 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 

ILIADA 1 L κουτί 2.079 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 
ERATO 0,75 L γυάλινη 

φιάλη 
1.669 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 

ERATO 1 L γυάλινη 
φιάλη 

2.530 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 

ERATO 1 L κουτί 2.380 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 
ERATO ΒΙΟ 0,5 L γυάλινη 

φιάλη 
1.590 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 

ILIADA 
SITIA 

0,5 L γυάλινη 
φιάλη 

1.499 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 

ILIADA με 
λεμόνι 

0,2 L γυάλινη 
φιάλη 

1.350 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 

ILIADA με 
ξίδι 

0,2 L γυάλινη 
φιάλη 

1.190 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET d.o.o. 

GEA 1 L γυάλινη 
φιάλη 

1.799 Ε.Ε. ΤOVARNA 
OLJA GEA d.d 

- 

GEA EKSTRA 0,5 L γυάλινη 
φιάλη 

1.198 Ε.Ε. ΤOVARNA 
OLJA GEA d.d 

- 

KTH M A 1 L πλαστική 
φιάλη 

1.890 Ελλάδα S. H ELLAS S.A GREGSON 

 
Σημ.  1€ = 239,64 tolar (SIT) 
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  Λόγω του μικρού μεγέθους της σλοβενικής αγοράς, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος για το 
ελληνικό ελαιόλαδο, ιδίως μετά την ένταξη της στην Ε.Ε. Όπως για πολλά είδη διατροφής, έτσι και για 
το ελαιόλαδο η Ιταλία αποτελεί παραδοσιακό προμηθευτή της σλοβενικής αγοράς, εκμεταλλευόμενη 
πέραν όλων των άλλων και την γεωγραφική της γειτνίαση. Όσον αφορά στο κόστος αγοράς για τον μέσο 
καταναλωτή, το ελληνικό ελαιόλαδο είναι κατά κανόνα ακριβότερο από τα αντίστοιχα ιταλικά ή 
ισπανικά. Παράλληλα, η τοποθέτηση ελληνικού βιολογικού ελαιολάδου στα μικρά καταστήματα 
οικολογικών προϊόντων δεν είναι επικερδής για τον εισαγωγέα λόγω ασύμφορων όρων πληρωμής, η δε 
παρουσία καταστημάτων delicatessen στη Σλοβενία είναι αμελητέα.   
 
5. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 
 
Ελιές σε ξίδι ή οξικό οξύ  (Δασμ. κλάση 2001 90 65) 
Οι σλοβενικές εισαγωγές ελιών σε ξίδι ή οξικό οξύ είναι περιορισμένες και διαχρονικά παρουσιάζουν 
συνεχή μείωση: το 2005 εισήχθησαν 21,4 τόννοι αξίας 70 χιλ. ευρώ, με προέλευση κατά 79%  την Κροατία. 
Τούτο οφείλεται στη σταδιακή εξέλιξη των καταναλωτικών προτιμήσεων σε προϊόντα με λιγότερη οξύτητα, 
διατηρημένα με φυσικότερες μεθόδους. Την τελευταία πενταετία δεν έχουν καταγραφεί εισαγωγές 
ελληνικού προϊόντος.  
Ελιές χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ  (Δασμ. κλάση 20 05 70)    
Αντίθετα, κατά την χρονική περίοδο 2001-2005, οι σλοβενικές εισαγωγές ελιών διατηρημένων χωρίς ξίδι ή 
οξικό οξύ βαίνουν αυξανόμενες τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, με εξαίρεση το  έτος 2003 όπου σημείωσαν 
ελαφρά κάμψη.  
Κύριοι προμηθευτές είναι η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία, οι οποίες καλύπτουν  το 90%  περίπου των 
συνολικών εισαγωγών. Κατά την ανωτέρω πενταετία στην 1η θέση εναλλάσσονται η Ελλάδα και η Ιταλία.  
 
Σημαντικότεροι προμηθευτές της σλοβενικής αγοράς σε ελιές χωρίς ξiδι ή οξικό οξύ 
Έτη Σύνολο Ελλάδα Ιταλία Ισπανία 
 Χλγ € Χλγ € Χλγ € 

Χλγ 
€ 

2005 564.431 1.051.054 136.333 262.497 239.499 447.387 122.676 203.304 
2004 498.152 930.514 149.282 312.690 186.654 337.210 109.707 184.397 
2003 472.960 847.179 189.582 343.752 159.670 311.990 116.926 180.575 
2002 526.712 904.577 220.420 360.520 163.257 318.044 122.725 197.671 
2001 472.673 877.697 171.470 308.601 180.718 350.854 90.668 183.341 
                                                                                       
Η ελληνική συμμετοχή στο σύνολο αυτής της δασμ. κλάσης παρουσιάζει μερίδιο 35,2%  το 2001, 
αυξανόμενο σε 39,8%  και 40,6%  αντιστοίχως το 2002 και 2003. Το ποσοστό μειώθηκε σε 33,6%  το 2004 
και, ακόμη περισσότερο, το 2005 σε 24,9% . Χαρακτηριστική μεταξύ των τριών προμηθευτών είναι η 
διαφορετική κατανομή στη συσκευασία των εξαγομένων ποσοτήτων:  
-  η Ισπανία εξάγει σε συσκευασία κάτω των 5 κιλών (δασμ. υποδιαίρεση 20 05 70 10) 
-  η Ιταλία  εξάγει,  λίγο περισσότερο από το ήμισυ των ποσοτήτων της, σε συσκευασία κάτω   
   των 5 κιλών 
-  η Ελλάδα εξάγει κατά τα 2/3 περίπου σε συσκευασία άνω των 5 κιλών (δασμ.υποδι-  
   αίρεση 20 05 70 90) 
 
Οι μεγάλες αλυσίδες supermarket (M ercator, Spar/Interspar, Tus) και οι μεγάλες χονδρεμπορικές 
επιχειρήσεις (ΕΤΑ, DROGA-ΚΟLINSKA) εισάγουν χύμα και συσκευάζουν για λογαριασμό τους, τόσο 
μαύρες όσο και πράσινες ελιές με τη δική τους εμπορική επωνυμία (brand name). Στη σλοβενική αγορά την 
προτίμηση των καταναλωτών κερδίζουν οι πράσινες ελιές. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ 

σε SIT 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ 

SPAR 
KALAM ATA 

250 gr, κουτί σε 
λάδι 

998 Ελλάδα - SPAR 
SLOVENIJA 
d.o.o 

SPAR 250 gr, κουτί  799 Ελλάδα - SPAR 
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KALAM ATA SLOVENIJA 
d.o.o 

SPAR πράσινες 410 gr, γυάλινο 399 Ελλάδα - SPAR 
SLOVENIJA 
d.o.o 

SPAR μαύρες 370 gr, γυάλινο  299 Ελλάδα - SPAR 
SLOVENIJA 
d.o.o 

SPAR 
πράσινες/πάπρικα 

410 gr, γυάλινο  455 Ελλάδα - SPAR 
SLOVENIJA 
d.o.o 

ILIADA 
KALAM ON 

250 gr, κουτί σε 
λάδι 

1.359 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET 
d.o.o. 

ILIADA 
KALAM ATA 

250 gr, κουτί 669 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET 
d.o.o. 

ILIADA mixed 230 gr, γυάλινο 699 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET 
d.o.o. 

ILIADA almond 370 gr, γυάλινο 799 Ελλάδα AGROVIM  ALTANET 
d.o.o. 

ETA μαύρες 290 gr, γυάλινο 595 Ελλάδα - M ERCATOR 
d.d. 

ETA πράσινες 290 gr, γυάλινο 489 Ελλάδα - M ERCATOR 
d.d. 

DROGA μαύρες 400 gr, γυάλινο 733 Ελλάδα - DROGA d.d. 
TINA μαύρες 430 gr, γυάλινο 652 Ισπανία - TINA  d.o.o. 
TINA πράσινες 410 gr, γυάλινο 699 Ισπανία - TINA  d.o.o. 
 
6.ΠΡΟΏΘΗΣΗ -  ΠΡΟΒΟΛΉ 
 
Για την προώθηση του ελληνικού ελαιόλαδου και ελιών στη σλοβενική αγορά οφείλουμε να λάβουμε 
υπ΄όψιν μας τον έντονο ανταγωνισμό, προσφέροντας στον καταναλωτή την εικόνα προϊόντος με ιδιαίτερη 
ταυτότητα, άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό μας.   
Με δεδομένο το γεγονός της συνεχώς αυξανόμενης τουριστικής προτίμησης των Σλοβένων για θερινές 
διακοπές στην Ελλάδα, η αναγνωρισιμότητα του προϊόντος από τη  χώρα προέλευσής του λειτουργεί 
συνειρμικά στον καταναλωτή, επαναφέροντας παραστάσεις  συνδεδεμένες με γεύσεις.  Σε πρώτο στάδιο, 
συνεπώς, η προβολή θα έπρεπε να ξεκινά, με ελάχιστο κόστος αλλά και πολύ επαγγελματισμό, στα 
τουριστικά σημεία της ίδιας μας της χώρας. Η αναγνωρισιμότητα είναι σκόπιμο να συνεπικουρείται από 
χαρακτηριστική, καλαίσθητη και πρακτική συσκευασία, με σήμανση στην επιτόπια γλώσσα, η οποία,  
παράλληλα με την πιστοποίηση του προϊόντος, θα ενημερώνει για τη διατροφική αξία και την ποιότητα του 
ελληνικού ελαιολάδου, συνδυάζοντας «παράδοση και εξέλιξη», «τεχνογνωσία και σύγχρονα διεθνή πρότυπα 
υγιεινής διατροφής». 
  
Όσον αφορά στην προβολή στο εξωτερικό, αναφέρουμε ότι στη Σλοβενία δεν οργανώνεται εμπορική 
Έκθεση, εξειδικευμένη σε είδη διατροφής. Ως εκ τούτου η διοργάνωση εβδομάδων προβολής ελληνικών 
προϊόντων αποτελεί τον πλέον πρόσφορο τρόπο προώθησης. Η σλοβενική αγορά είναι μικρή για το κόστος 
μεμονωμένης διαφημιστικής εκστρατείας μέσω ΜΜΕ. Οι Έλληνες παραγωγοί/εξαγωγείς, σε συνεννόηση με 
τους εγχώριους εισαγωγείς τους, μπορούν να αναλάβουν το κόστος προβολής των επωνύμων προϊόντων 
τους με εβδομάδες ειδικών προσφορών/γευσιγνωσίας σε μεγάλες αλυσίδες ή ακόμη και με καταχωρίσεις στα 
φυλλάδια που αυτές διανέμουν στους καταναλωτές.  Τέλος, η ενσωμάτωση και προβολή των εν λόγω 
προϊόντων σε γενικότερη διαφημιστική εκστρατεία για την Ελλάδα, τουριστική ή πολιτιστική, κρίνεται ως η 
πιο ανταποδοτική. 
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ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 
7. ΣΛΟΒΕΝΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ, ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ/ΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 
SUPERM ARKET  
           
επιχειρήσεις χονδρικής εμπορίας & εισαγωγής ελαιόλαδου στη Σλοβενία 
 
Εταιρία: DEPORTIVO d.o.o. 
Δ/νση: M iklavška 82, 2311 Hoče 
Τηλ.: +386 (0) 2 618 57 30 
Fax:  +386 (0) 2 618 57 32 
Αρμόδιος: Ančevski Aleš 
Internet: www.deportivo.si 
e-mail: deportivo@ siol.net 
  
Εταιρία: ZVIJEZDA d.o.o. 
Δ/νση: Janežičeva 12,1000 Ljubljana 
Τηλ.: +386 (0) 1 421 29 21 
Fax:  +386 (0) 1 421 29 26 
Αρμόδιος: Žitnik M atjaž 
Internet: www.zvijezda.si 
e-mail: zvijezda@ siol.net 
  
Εταιρία: GREGSON Gregor Jokovič 
Δ/νση: Lackova 236, 2341 Limbuš 
Τηλ.: +386 (0) 2 613 17 11 
Fax:  +386 (0) 2 613 17 11 
Αρμόδιος: Jokovič Gregor 
Internet: www.gregson-oils.com 
e-mail: info@ gregson-oils.com 
  
Εταιρία: SCO STUDEN & CO d.o.o. 
Δ/νση: Cesta v Gorice 37, 1000 Ljubljana 
Τηλ.: +386 (0) 1 200 30 36 
Fax:  +386 (0) 1 200 30 48 
Αρμόδιος: Studen Petar 
Internet: www.sco-group.com 
e-mail: sco.lj@ siol.net 
  
Εταιρία: TOVARNA OLJA GEA d.d. 
Δ/νση: Trg svobode 3, 2310 Slovenska 

Bistrica 
Τηλ.: +386 (0) 2 843 26 10 
Fax:  +386 (0) 2 843 26 13 
Αρμόδιος: Turnšek Leopold 
Internet: www.gea.si 
e-mail: info@ gea.si 
  
Εταιρία: KAPETAN d.o.o. 
Δ/νση: Tržaška 2, 1000 Ljubljana 
Τηλ.: +386 (0) 1 425 71 10 
Fax:  +386 (0) 1 251 13 22 
Αρμόδιος: Kapetanović Ivan 
e-mail: kapetan@ telemach.net 
  

Εταιρία: ALTANET d.o.o. IG PRI 
LJUBLJANI 

Δ/νση: Golo 82, 1292 Ig 
Τηλ.: +386 (0) 1 364 47 46 
Fax:  +386 (0) 1 364 41 93 
Αρμόδιος: Brodaric Aleš 
Internet: www.altanet.si 
e-mail: altanet@ altanet.si 
  
Εταιρία: BOLTON TRADING 

TRGOVSKE DEJAVNOSTI 
Δ/νση: V mlinu 18, 5290 Šempeter pri 

Gorici 
Τηλ.: +386 (0) 5 330 50 50 
Fax:  +386 (0) 5 330 50 58 
Αρμόδιος: Berlot Žarko 
  
Εταιρία: TIP d.o.o. LJUBLJANA 
Δ/νση: Kosovelova 2, 1290 Grosuplje 
Τηλ.: +386 (0) 1 781 05 92 
Fax:  +386 (0) 1 781 05 94 
Αρμόδιος: Kocjančič Andrej 
Internet: www.tip.si 
  
Εταιρία: M erit International d.o.o. 
Δ/νση: Letališka 3C, 1000 Ljubljana 
Τηλ.: +386 (0) 1 548 36 20 
Fax:  +386 (0) 1 544 25 22 
Αρμόδιος: Bevk M arjan 
Internet: www.merit-international.si 
e-mail: info@ merit-international.si 
  
Εταιρία: M AGIS   M AGISTRAT 

International 
Δ/νση: Kotnikova 28, 1000 Ljubljana 
Τηλ.: +386 (0) 1 3084 100 
Fax:  +386 (0) 1 2302 450 
Αρμόδιος: Drajkovic Helena 
Internet: www.magistratint.si  
e-mail: info@ magistratint.si 
  
Εταιρία: M ARIVA D.O.O. 
Δ/νση: Liminjanska 111, 6320 Portoroz 
Τηλ.: +386 (0) 5 677 10 21-22 
Fax:  +386 (0) 5 677 10 20 
  
Εταιρία: ETA, ΖIVILSKA INDUSTRIJA 

d.d. 
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Δ/νση: Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik 
Τηλ.: +386 (01) 830 84 00 
Fax:  +386 (01) 830 84 60 
Αρμόδιος: Franc Alojz 
Internet: www.eta-kamnik.si 
  
Εταιρία: Droga Portorož Živilska 

industrija, d. d. 

Δ/νση: Industrijska cesta 21, 6310 Izola 
Τηλ.: +386 (0) 5 6631 521 
Fax:  +386 (0) 5 6631 534 
Internet: www.drogakolinska.si 
e-mail: info@ droga.si 
  

 



 396  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εταιρία: M ERCATOR  
Δ/νση: Dunajska cesta 107, 1000 

Ljubljana 
Τηλ.: +386 (0) 1 5601000 
Fax:  +386 (0) 1 5601063 
Internet: www.mercator.si 
e-mail: info@ mercator.si 
  
Εταιρία: TUŠ d.o.o. 
Δ/νση: Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje 
Τηλ.: +386 (0) 3 424 11 11 
Fax:  +386 (0) 3 424 13 00 
Αρμόδιος: Svetelšek Aleksander 
Internet: www.tus.si 
  
Εταιρία: ZIVILA KRANJ, trgovina in 

gostinstvo, d.d. 
Δ/νση: Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo 
Τηλ.: +386 (0) 4 257 14 16 
Fax:  +386 (0) 4 257 11 64 
Αρμόδιος: Remic Branko 
Internet: www.zivila-kranj.si 
e-mail: info@ zivila-kranj.si 
  
Εταιρία: SPAR SLOVENIJA TRGOVSKO 

PODJETJE d.o.o. INTERSPAR 
LJUBLJANA 

Δ/νση: Šmartinska cesta 152G, 1000 
Ljubljana 

Τηλ.: +386 (0) 1 540 52 40 
Fax:  +386 (0) 1 540 52 12 
Αρμόδιος: Kerpan M atija 
  
Εταιρία: SPAR SLOVENIJA TRGOVSKO 

PODJETJE d.o.o. INTERSPAR 
LJUBLJANA VIČ 

Δ/νση: Jamova cesta 105, 1000 Ljubljana 
Τηλ.: +386 (0) 1 423 71 10 
Fax:  +386 (0) 1 423 70 90 
Αρμόδιος: W ernig Karmen 
  
Εταιρία: LECLERC-Rudnidis d.o.o. 
Δ/νση: p.p. 516, 1001 Ljubljana 
Τηλ.: +386 (0) 1 42 04 100 
Fax:  +386 (0) 1 42 04 150 
Internet: www.e-leclerc.si 
e-mail: info@ rudnidis.si 
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Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Πρεσβείας της Ελλάδος στη Στοκχόλμη 

Kommendorsgatan 16 
11448 Stockholm  -  Sweden 
Tel. +468 6633880 - 6606771 

Fax  +468 6673293 
e-mail   greekcomm@ zeta.telenordia.se 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 
 

 
1. Στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας (SCΒ) για τις εισαγωγές ελιών και ελαιολάδου 
στη χώρα κατά τα τρία τελευταία έτη από τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, το Λίβανο, την Ολλανδία, 
Μ. Βρετανία και Γερμανία αλλά και Μαρόκο, Τουρκία ως προς τις εισαγωγές ελιών. Παρατηρείται και στα 
δύο προϊόντα ραγδαία αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα το 2005 σε σύγκριση με τις άλλες δύο 
μεσογειακές χώρες: 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 
 

Έτος 2003 2004 2005 
Χώρα 
προέλευσης 

Ποσό-
τητα 
(τόνοι) 

Αξία (σουηδ. 
κορώνες) 

Ποσό-
τητα 
(τόνοι) 

Αξία (σουηδ. 
κορώνες) 

Ποσό-
τητα 
(τόνοι) 

Αξία (σουηδ. 
κορώνες) 

Σύνολο 460 10.746.000 349 9.905.000 465 15.592.000 
Ελλάδα 27 746.000 14 457.000 47 1.532.000 
Ιταλία 192 4.553.000 193 5.277.000 217 7.682.000 
Ισπανία 10 284.000 2 65.000 9 297.000 
Λίβανος 6 44.000 7 113.000 3 27.000 
Ολλανδία 1 41.000 14 404.000 171 4.911.000 
Μ.Βρετανία 177 4.158.000 103 2.809.000 0 16.000 
Γερμανία 44 751.000 15 634.000 17 778.000 

 
     ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 
 

 2003 2004 2005 
Προέλευση Ποσό-

τητα 
(τόνοι) 

Αξία (σουηδ. 
κορώνες) 

Ποσό-
τητα 
(τόνοι) 

Αξία (σουηδ. 
κορώνες) 

Ποσό-
τητα 
(τόνοι) 

Αξία (σουηδ. 
κορώνες) 

Σύνολο 6.946 92.965.000 7.636 108.484.000 7.664 113.910.000 
Ελλάδα 825 14.555.000 1.150 25.670.000 1.206 28.429.000 
Ιταλία 432 12.296.000 496 15.905.000 403 15.268.000 
Ισπανία 5.042 56.772.000 5.077 53.103.000 5.280 58.133.000 
Μαρόκο 248 2.040.000 307 2.520.000 135 1.407.000 
Τουρκία 85 1.259.000 212 3.637.000 295 4.324.000 
Γερμανία 105 3.728.000 86 2.745.000 111 3.153.000 

 
2. Σε περίληψη άρθρου της σουηδικής εφημερίδας «Stockholm City» του Απριλίου 2004 με τίτλο «Τα 
ακριβά ελαιόλαδα δεν είναι καλύτερα των φθηνών» ως κατωτέρω αναλύονται στοιχεία για το ελαιόλαδο, 
όπως η ποιότητα και η γεύση, η σημασία της υγιεινής διατροφής και οι τιμές λιανικής πώλησης στη 
σουηδική αγορά. Στο άρθρο τονίζεται η στροφή των Σουηδών τα τελευταία χρόνια προς το ελαιόλαδο, το 
οποίο αντικαθιστά σταδιακά το βούτυρο και τα άλλα λίπη. Αναλύονται τα συστατικά του, στα οποία 
οφείλεται η ευεργετική του επίδραση στην υγεία (80%  απλά ακόρεστα λιπαρά, 10%  σύνθετα ακόρεστα 
λιπαρά και 10%  κορεσμένα λιπαρά), και υπογραμμίζεται ότι η χρήση ελαιολάδου στη διατροφή μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Στη Σουηδία εκτεταμένη χρήση του ελαιολάδου ως 
κύριου είδους στις διατροφικές συνήθειες άρχισε να γίνεται μόλις πριν από 10 χρόνια, ενώ στις μεσογειακές 
χώρες η συνήθεια αυτή υπάρχει ήδη από την εποχή των Αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων. Δίνονται 
ακόμη στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου, η οποία σήμερα είναι 2.500.000 κυβ. τόνοι 
ετησίως και αναφέρονται οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή (Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία και 
Τουρκία). 
Η εφημερίδα προέβη σε γευσιγνωσία, από ειδικούς δοκιμαστές, διαφόρων αγνών παρθένων ελαιολάδων, 
που κυκλοφορούν στη Σουηδία και τα βαθμολόγησε με κλίμακα 1 έως 5. Καλύτερο ανεδείχθη παραδόξως το 
φθηνότερο. Τα οκτώ ελαιόλαδα που δοκιμάστηκαν είναι: 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ   ΧΩΡΑ ΠΡΟΕ-   ΒΑΘΜ.    ΤΙΜΗ 
    ΛΕΥΣΗΣ  (ΜΕΓΙΣΤ.5)  (SEK/lit) 
------------------------  ------------------  -------------  ------------- 
  ΛΙΟΣΤΑΜΑ    Ελλάδα (Κρήτη)    3,6       65 
  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ρ&Β   Ελλάδα     3,4     198 
  ΛΑΚΩΝΙΑ     Ελλάδα     3,0       97,33 
  ΖΕΤΑ     Ιταλία      3,0      91 
  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ GABRO   Ιταλία      2,6     114 
  ANTICA TOSCANA   Ιταλία      2,6     298 
  OLIO EXTRA VIRGINE   Ιταλία      2,4     432 
  ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ     Ελλάδα     2,0      70 
 
3. Τέλος ως προς τις ενέργειες προβολής θεωρούμε, ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι παραγωγικοί και οι 
εξαγωγικοί φορείς της χώρας μας, ώστε να πραγματοποιήσουν προγράμματα προβολής συγκεκριμένων 
προϊόντων (π.χ. κρασιά, τρόφιμα κ.λπ.) με συμμετοχή σε ειδικές εκθέσεις, γευσιγνωσίες και διαφημιστικά 
προγράμματα ώστε να βελτιωθεί η εικόνα των κλάδων και των προϊόντων μας. Στη Σουηδία η χώρα μας 
είναι γνωστή λόγω των συχνών επισκέψεων των σουηδών τουριστών. Είναι ενδεικτικό, ότι αναζητούν 
προϊόντα, που κυκλοφορούν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά δυστυχώς εδώ δεν εξάγονται, 
επομένως δεν προσφέρονται στην αγορά. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον μία εκδήλωση προβολής ανά έτος 
είναι κρίσιμη για την παρουσία της χώρας μας ως συνεχής προβολή της εικόνας της στους σουηδούς 
καταναλωτές και τουρίστες. Θα προσήλκυε το ενδιαφέρον άλλωστε, αν για παράδειγμα κάθε έτος 
επικεντρωνόταν η προσπάθεια στην προβολή προϊόντων (τροφίμων και οίνου) από κάθε φορά 
διαφορετική περιοχή της Ελλάδας σε συνδυασμό με τα αξιοθέατα, καθώς και δραστηριότητες (άθληση, 
extrem e sports κ.α.). Η εκδήλωση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, στόχο θα είχε να προσελκύσει υψηλό 
επίπεδο τουριστών και καταναλωτών.  

Η Ιταλία, κύρια ανταγωνίστριά μας χώρα (σχετ. έγγραφό μας με ΑΠ  Φ.3075/469/8.7.2005), έχει 
άμεση συνεργασία με το Γραφείο της Επιτροπής Προώθησης Εμπορίου στη Σουηδία (Trade Commission-
Παράρτημα του ICE) και αναλόγως με το ενδιαφέρον, που εκδηλώνεται από Ιταλούς επιχειρηματίες 
διοργανώνει γευσιγνωσίες και παρουσιάσεις ιταλικών προϊόντων. Ως προς το ελαιόλαδο προτιμούν να το 
εντάσσουν σε εκδηλώσεις, που συνδυάζουν την προβολή και άλλων τροφίμων, καθώς και κρασιών. Η 
διοργάνωση περιλαμβάνει συνήθως 20 επιχειρηματίες, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από μια 
συγκεκριμένη περιοχή της Ιταλίας ενώ συνήθως οι εκδηλώσεις ετησίως είναι τουλάχιστον δύο. Το κόστος 
τους ποικίλλει από 3.500 Ευρώ έως 10.000 Ευρώ, συναρτήσει του χώρου, ο οποίος θα ενοικιαστεί, του 
αριθμού των προσκεκλημένων, των καταχωρίσεων στον κλαδικό τύπο κ.α. Τέλος ως προς την επιχορήγηση 
μέσω διαφημιστικών ή άλλων προωθητικών ενεργειών, αυτή πραγματοποιείται, αν τους ζητηθεί από την 
Ιταλία και τους επιχειρηματίες, που πρώτα αποτείνονται στο ICE.          
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ΣΟΥΗΔΙΑ 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 
 
FRUITS & VEGETABLES 
DAY FRESH  SCANDINAVIA AB  fresh fruits &  vegetables 
(P.  Tatsidis) 
Planteringsvägen  9   

S-252 29  HELSINGBORG 

tel. (+46-42) 24 11 80 
fax (+46-42) 24 33 50 
website:  www.dayfresh.net 
ERM IS FRUIT    fresh fruits 
(Sp. Gogos)    
Nybrogatan 28A (1 tr.)     
S-114 39  STOCKHOLM  
tel. (+46-8) 663 24 32 
FOOD PRODUCTS IN GENERAL 
BERGVALLS    sugar &  sweeteners 
(Denis Antonakos) 
Lägervägen  19B   

S-254 56  HELSINGBORG 

tel. (+46-73) 667 81 16 
fax  (+46-42) 15 58 18 
e-mail: denisantonakos@ msn.com 
DELIA  AB    dairy products, canned foods 
(M . Kanakaris)     
Ringvägen  36      
S-118 67  STOCKHOLM  
tel. (+46-8) 658 50 50 
fax (+46-8) 720 12 15 
EGEISK  IM PO RT   olive oil, olives, cheese, pickles, pasta, canned 
(M . Ioannidis, M . Bratanis)  vegetables 
Bergsgatan  41      
S-214 22  M ALM Ö 
tel./fax (+46-40) 81 006 
EXO HO S TRADING AB  olives, olive oil, cheese, pickles,  canned 
(Pr. Fotiadis , D. M akris)  foods, desserts, delicatessen, pasta 
Gamlestadsvägen 20B     
S-415 02  GÖTEBORG 
tel. (+46-31) 707 56 80, 707 56 81 
fax  (+46-31) 707 46 82 
FAM AGO USTA FO O D HB  olive oil, cheese, dried vegetables, desserts, 
(S.  Simeou)    canned vegetables 
Timmerbacken 47    
S-147 51  TUM BA 
tel. (+46-8) 530 354 97 
fax (+46-8) 530 354 40 
FO NTANA FO O D AB   olive oil, olives, cheese, canned vegetables, 
(Frixos & Loizos Papadopoulos)  canned fruits, canned fish, juices, pickles, 
Box 43 (Studiovägen 6)   rice, frozen foods, spices, jam, pasta etc. 
S-135 21  TYRESÖ 
tel. (+46-8) 448 71 00 
fax (+46-8) 448 71 20 
www.fontanafood.se 
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M EDELH AVS FOO D I GÄVLE AB cheese, yoghurt, olives, olive oil,  pickles, 
(V.  Chatzoudis)   honey, desserts 
Runebergsvägen 38    
S-802 67  GÄVLE 
tel. (+46-26) 62 77 92 
fax (+46-26) 62 60 68 
M ELETIS IM PO RTS AB  cheese, olive oil, olives, canned fish, canned 
(Christos  M eletis)   vegetables, pasta, rice, desserts,  sauces, 
Svarvarvägen  12   spices, frozen fish, canned fruits, jam 
S-132 38  SALTSJÖ-BOO 
tel. (+46-8) 715 50 75 
fax (+46-8) 715 20 85  www.meletis.se 
M INI ELLADA AB   cheese, olives, canned foods, pickles, desserts 
(K.  Kefalides)       
Upplagsvägen 25    
S-117 43  STOCKHOLM  
tel. (+46-8) 744 10 40 
fax (+46-8) 744 10 45 
PYRSO S FOO D AB   olives, olive oil, cheese, canned fish, juices, 
(A. Kyriakidis, T. M yronidis,   tomato paste, dairy products 
 N. Symeonidis) 
Upplagsvägen  27A    

S-117 43  STOCKHOLM  

tel. (+46-8) 199 074 
fax (+46-8) 189 240 
SEVAN-ISACSO NS AB  cheese, olives, olive oil, canned foods, pasta, 
(M ichael M aroutian)   jam, honey, baby foods,  canned fruits & 
Finspångsvägen 30   vegetables,  tomato paste 
S-163 53  SPÅNGA 
tel. (+46-8) 564 718 15 
fax  (+46-8) 36 11 20 
www.sevan.se 
VÄSTBERGA TRADING AB  cheese, olives, juices, pasta, canned foods 
(P.  Chaskis)       
Ostmästargränd 10    
S-120 40  ÅRSTA 
tel. (+46-8) 645 35 15 
fax (+46-8) 645 90 93 
 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ  ΣΟΥΗΔΙΑ 
GASTRONORD 
Διοργανωτής:  εκθεσιακός οργανισμός Στοκχόλμης Stockholmsmässan 
M ässvägen 1, Älvsjö,  S-125 80 Stockholm ,  Sweden 

τηλ. (+46-8) 749 41 00,  τέλεφαξ (+46-8) 749 61 92 
website: www.stofair.se 

Περιοδικότητα: ανά διετία (επόμενη διοργάνωση: 21-24 Απριλίου 2008) 
Σε ποιούς απευθύνεται: αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων και super market 
DET GODA KÖKET 
Διοργανωτής:  εκθεσιακός οργανισμός Στοκχόλμης Stockholmsmässan 
Περιοδικότητα: ανά τριετία (επόμενη διοργάνωση: 10-12 Νοεμβρίου 2006) 
Σε ποιούς απευθύνεται: επαγγελματίες κλάδου τροφίμων-ποτών, έμποροι εξοπλισμού κουζίνας & εστιατορίων, 
εκδότες κλαδικού τύπου 
ELM IA FOOD ΜART 
Διοργανωτής:  εκθεσιακός οργανισμός Elmia AB 

Elmiavägen, Box 6066,  S-550 06 Jönköping,  Sweden 
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τηλ. (+46-36) 15 20 00,  τέλεφαξ (+46-36) 16 46 92 
website: www.elmia.se 

Περιοδικότητα: ανά διετία (επόμενη διοργάνωση: 13-15 Μαρτίου 2007) 
Σε ποιούς απευθύνεται: εταιρίες catering που προμηθεύουν εστιατόρια, ξενοδοχεία, ιδρύματα κ.λπ. 
INTERFOOD 
Διοργανωτής:  εκθεσιακός οργανισμός Γκέτεμποργκ Svenska M ässan 

M ässans gata,  S-412 94 Göteborg,  Sweden 
τηλ. (+46-31) 708 80 00,  τέλεφαξ (+46-31) 16 03 30 
website: www.swefair.se 

Περιοδικότητα: ανά διετία (επόμενη διοργάνωση: 4-6 Σεπτεμβρίου 2007) 
Σε ποιούς απευθύνεται: έμποροι και επαγγελματίες του τομέα των ειδών διατροφής 
 
 
 



 403 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο Οικονομικών &  Εμπορικών Υποθέσεων 
Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Κωνσταντινούπολη 

İnönü Caddesi No:49, Akun Apt., D:8, K:7 
80090 Gümüşsuyu, İstanbul 

Tel. +90-212-245 2231, 292 7118 
Fax  +90-212-292 7119 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 

1. ΖΗΤΗΣΗ 
 

1.1.1 Οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά 
 
Η τουρκική οικονομία μετά την σοβαρή κρίση του 2001 αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς. Το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά μέσο όρο με ρυθμό 7,8%  ετησίως, το δε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημείωσε άνοδο 135,5%  (4.998 
δολ. ΗΠΑ το 2005 από 2.122 δολ. ΗΠΑ το 2001). Ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 72,2 εκ. (στοιχεία 
2005) και είναι κατά βάση συγκεντρωμένος σε αστικές περιοχές. Οι δύο αυτοί παράγοντες θα μπορούσαν να 
έχουν δυνητικά θετική επίδραση στη ζήτηση ξένων προϊόντων ανωτέρας  ποιότητος. Όμως η Τουρκία είναι 
μία εκ των σπουδαιοτέρων χωρών παραγωγών ελαιολάδου και βρωσίμων ελιών. Εκ του γεγονότος αυτού 
έχει δημιουργήσει ένα ιδιαιτέρως προστατευτικό εισαγωγικό καθεστώς που ουσιαστικά αποκλείει από την 
εγχώρια αγορά της τα ξένα ανταγωνιστικά προϊόντα. Επιπλέον, η απουσία του ελαιολάδου από την 
διατροφική κουλτούρα της χώρας, οι μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες και το κατά συνέπεια μικρό μέγεθος 
της μεσαίας τάξης, σε συνδυασμό με το μικρό ενδιαφέρον για μία υγιεινή και ποιοτική διατροφή 
αποδυναμώνουν την θετική επίδραση της γοργής οικονομικής ανάπτυξης και του μεγάλου μεγέθους του 
πληθυσμού. Κατά συνέπεια η υπό εξέταση χώρα δεν μπορεί να αποτελέσει μία αγορά στόχο. 

 
1.1.2 Τιμές 

 
Οι τιμές των επώνυμων προϊόντων ελαιολάδου, όπως αυτές παρουσιάζονται στα μεγάλα σουπερμάρκετ της 
Κων/πολης δεν απέχουν πολύ από τις αντίστοιχες τιμές των ελληνικών. Πιο συγκεκριμένα η τιμή της 
συσκευασίας 1 λίτρου της μάρκας Komili (οξύτητας έως 2% ) ανέρχεται σε 12,95 τουρκικές λίρες (6,8 
ευρώ), το αντίστοιχο προϊόν της μάρκας TARIS σε 12,90 ΤΛ (6,78 ευρώ). Στην Ελλάδα το εύρος 
διακύμανσης αντίστοιχου προϊόντος μάρκας M inerva είναι 6,60-6,70 ευρώ και της ΕΛΑΙΣ με 6,64-6,74 
ευρώ. Η συσκευασία 1 λίτρου με ιδιωτική ετικέτα (σουπερμάρκετ) είναι πολύ φθηνότερη με 8,00 ΤΛ (4,21 
ευρώ) πρόκειται δε για κατώτερης ποιότητος ελαιόλαδο. Το αντίστοιχο προϊόν στην Ελλάδα αποτιμάται 5,70 
ευρώ. Η συσκευασία 2 λίτρων της μάρκας Riviera ανέρχεται στις 22,75 ΤΛ (11,92 ευρώ). Το αντίστοιχο 
προϊόν της μάρκας M inerva στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 13,10-13,30 ευρώ. Από την έρευνα που 
πραγματοποιήσαμε στα μεγάλα σουπερμάρκετ της Κων/πολης (M IGROS, GIM A) δεν εντοπίσαμε την 
ύπαρξη επώνυμου συσκευασμένου προϊόντος εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (οξύτητα όχι μεγαλύτερη 
του 0,8% ). Είναι άξιο παρατήρησης ότι οι τιμές λιανικής εμφανίζονται ελαφρώς ανώτερες των αντίστοιχων 
ελληνικών, γεγονός που εν μέρει εξηγείται από την απουσία ανταγωνισμού από ξένα επώνυμα προϊόντα 
λόγω του ιδιαιτέρως περιοριστικού εισαγωγικού καθεστώτος. 

 
1.1.3 Διατροφικές συνήθειες 

 
Η τουρκική αγορά λαδιού κυριαρχείται από τα σπορέλαια (κυρίως ηλιέλαιο) και κατά δεύτερο λόγω το 
αραβοσιτέλαιο και το βαμβακέλαιο. Πλέον αυτών σημαντική θέση στην τουρκική κουζίνα καταλαμβάνει η 
μαργαρίνη. Μέρος των εδεσμάτων της τουρκικής κουζίνας είναι συγγενές της παραδοσιακής ελληνικής 
κουζίνας. Εντούτοις, η χρήση του ελαιολάδου ως συστατικού στην τουρκική κουζίνα από τα νοικοκυριά 
είναι περιορισμένη. Το ίδιο ισχύει και για τα εστιατόρια πλην ελάχιστων εξαιρέσεων ακριβών εστιατορίων 
τα οποία μάλιστα ορισμένες φορές αναφέρουν την χρήση ελαιολαδου ως αιτιολογικού των υψηλών τιμών 
τους. 

 
 

1.1.4 Υποκατάστατα 
 
Η τουρκική αγορά φυτικών ελαίων κυριαρχείται από τα σπορέλαια με κατανάλωση 8,8 κιλών ανά κάτοικο, 
και κατά δεύτερο λόγο από την μαργαρίνη με 6,3 κιλά ανά κάτοικο. Όσον αφορά τα σπορέλαια η 
μεγαλύτερη ζήτηση παρατηρείται στο ηλιέλαιο με 8 κιλά ανά άτομο και ακολουθεί το αραβοσιτέλαιο με 0,5 
κιλά και το βαμβακέλαιο με 0,3 κιλά. Αντιστοίχως η κατανάλωση μαργαρίνης ανέρχεται στα 6,3 κιλά κατά 
κεφαλή. Από δειγματοληψία που διενεργήσαμε το επώνυμο ηλιέλαιο μάρκας AYM AR συσκευασίας 1 
λίτρου κοστίζει 3,25 ΤΛ (1,71 ευρώ) και το αντίστοιχο ιδιωτικής ετικέτας 2,15 ΤΛ (1,13 ευρώ). Οι τιμές 
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στην Ελλάδα για την μάρκα M inerva (συσκευασία 1 λίτρο) κυμαίνονται μεταξύ 1,75-1,80 ευρώ, ενώ το 
ηλιέλαιο με ιδιωτική ετικέτα έχει εύρος τιμής 1,08-1,35 ευρώ. Όσον αφορά το αραβοσιτέλαιο της ίδιας 
εταιρείας συσκευασίας 1 λίτρου τιμάται 2,75 ΤΛ (1,45 ευρώ) και η φιάλη με ιδιωτική ετικέτα 2,15 ΤΛ (1,13 
ευρώ). Το αραβοσιτέλαιο συσκευασίας 1 λίτρου της μάρκας M inerva κοστίζει 2,09 ευρώ και εκείνο 
ιδιωτικής ετικέτας 1,25-1,65 ευρώ. 
 
Συγκρίνοντας τις τιμές ελαιολάδου και υποκατάστατων αυτού παρατηρούμε ότι όσον αφορά τις 
τυποποιημένες συσκευασίες 1 λίτρου η τιμή του αραβοσιτέλαιου είναι το 1/5 και του ηλιέλαιου το 1/4 αυτής 
του ελαιολάδου. Η διαφορά των τιμών για την κατηγορία της συσκευασίας ιδιωτικής ετικέτας 1 λίτρου είναι 
αντίστοιχη καθώς το κόστος του ηλιέλαιου και του αραβοσιτέλαιου είναι το 1/4 εκείνου του ελαιολάδου. Οι 
σημαντικές διαφορές μεταξύ της τιμής του ελαιολάδου και των υποκαταστάτων του, σε συνδυασμό με τις 
προαναφερθείσες διατροφικές συνήθειες του μέσου Τούρκου καταναλωτή, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την 
περιορισμένη κατανάλωση ελαιολάδου. Ενδεικτικές τιμές συσκευασμένων ελιών έχουν ως ακολούθως: 
μάρκα M ARM ARILIK πλαστική συσκευασία 500gr 4,75 ΤΛ (2,5 ευρώ), πλαστική συσκευασία ιδιωτικής 
ετικέτας 500 gr 3,75 ΤΛ (1,97 ευρώ), μάρκα FORA γυάλινη φυάλη 400 gr 4,19 ΤΛ (2,20 ευρώ), μάρκα 
SANA συσκευασία αλουμινίου 500 gr 5,38 ΤΛ (2,83 ευρώ). 
 
1.1.5 Δίκτυα διανομής 
 
Σύμφωνα με τα περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία οι αλυσίδες σουπερμάρκετ καλύπτουν για το σύνολο της 
χώρας μικρό μέρος του συνόλου της κατανάλωσης, ιδίως όσον αφορά τα διατροφικά προϊόντα (υπολογίζεται 
σε 15% ). Στα μεγάλα αστικά κέντρα το ποσοστό αυτό αυξάνεται χωρίς όμως να πλησιάζει τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα καθώς το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης πραγματοποιείται ακόμη από τα μικρού-μεσαίου 
μεγέθους παντοπωλεία. Η κατανάλωση στο υπόλοιπο μέρος της χώρας, όπου αυτή πραγματοποιείται, γίνεται 
είτε με υποτυπώδεις συσκευασίες είτε με την μορφή αυτοκατανάλωσης. Οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ 
στις περισσότερες περιπτώσεις αγοράζουν απ’ ευθείας από τους παραγωγούς. 
 
1.1.6 Συσκευασία 
 
Η συσκευασία της συντριπτικής πλειοψηφίας των εγχωρίων προϊόντων είναι χαμηλής ποιότητας. Πρόκειται 
για πλαστικές φιάλες ή μεταλλικά δοχεία που δεν φέρουν ενδείξεις για την περιοχή προέλευσης και δεν 
διαθέτουν κανένα χαρακτηριστικό ποικιλίας-διαφοροποίησης μεταξύ των. 
 
1.1.7 Διαφήμιση 
 
Δεν έχει παρατηρηθεί μεγάλες διαφημιστικές εκστρατείες ή άλλες εκδηλώσεις προβολής των ευεργετικών 
διατροφικών επιδράσεων του ελαιολάδου. Συγχρόνως, οι διαφημίσεις των μεγάλων εταιρειών παραγωγής 
είναι περιορισμένες και επικεντρώνονται κυρίως στην τηλεόραση. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται ευθέως από 
την ουσιαστική έλλειψη ανταγωνισμού από άλλα ξένα προϊόντα ανώτερης ποιότητας. Αντιθέτως, υπάρχουν 
αρκετές τηλεοπτικές διαφημίσεις των υποκατάστατων προϊόντων και κυρίως του ηλιελαίου και της 
μαργαρίνης. 
 
1.2 Εξέλιξη εγχώριας κατανάλωσης 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1 η μέση κατανάλωση ανήλθε σε 56,7 χιλ. τόνους, απορροφώντας το 
47%  της εγχώριας παραγωγής, έναντι 86,5%  της ΕΕ. Η μέση κατανάλωση ανά κάτοικο για το ίδιο διάστημα 
είναι ιδιαιτέρως χαμηλή ανερχομένη στο 0,8 του κιλού. Από την εξέταση των διαχρονικών τάσεων της 
τελευταίας δεκαπενταετίας παρατηρείται στασιμότης της κατανάλωσης μετρούμενης σε απόλυτα μεγέθη και 
μείωσή της σε ποσοστιαία βάση. 
 
Η χρήση του ελαιολάδου στην τουρκική κουζίνα γίνεται επιλεκτικά και είναι χαρακτηριστικό το ότι μόνον 
στα ακριβά εστιατόρια αναφέρεται η χρησιμοποίησή του ως ένδειξη ποιοτικότερης και ξεχωριστής κουζίνας. 
Η κατανάλωση του επώνυμου τουρκικού ελαιολάδου πραγματοποιείται κυρίως στις αστικές περιοχές από τα 
ανώτερα εισοδηματικώς κοινωνικά στρώματα. Αντιθέτως, στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές η 
κατανάλωση περιορίζεται στις περιοχές παραγωγής ελαιολάδου και έχει την μορφή της αυτοκατανάλωσης ή 
της κατανάλωσης ανώνυμου προϊόντος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Κατανάλωση ελαιολάδου (χιλ. τόνοι) 

  

1990-
91 

 

1995-
96 

 

2000-
01 

 

2001-
02 

 

2002-
03 

 

2003-
04 

 

2004-
05 

 

Μ.Ο. 

%  

επί ίδιας 

παραγωγ
ής* 

ΕΕ 1.214,5 1.387 1.835 1.894,5 1.918,5 1997,5 2.006,0 1.930,3 86,6%  
Τουρκία 55,0 63,0 72,5 55,0 50,0 46,0 60,0 56,7 46,9%  
Κόσμος 1.666,5 1.888,5 2.590,5 2.606,5 2.677,5 2.882,5 2.885,5 2.728,5  

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου 
(*) μέσος όρος τελευταίων 5 ετών 

 
Η μέση κατανάλωση των βρώσιμων ελιών ανέρχεται σε 122 χιλ. τόνους και καταλαμβάνει ποσοστό 74,5%  
της εγχώριας παραγωγής (ποσοστό αντίστοιχο της ΕΕ). Η μέση ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο είναι 1,7 
κιλά. Η τάση της κατανάλωσης διαχρονικά παρουσιάζει διακυμάνσεις με ελαφρώς ανοδική εξέλιξη. Η 
βρώσιμη ελιά χρησιμοποιείται περισσότερο σε σχέση με το ελαιόλαδο. Η χαμηλή της τιμή και η απουσία 
υποκατάστατων προϊόντων ευνοούν την κατανάλωσή της από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Κατανάλωση ελιών (χιλ. τόνοι) 

  

1990-
91 

 

1995-
96 

 

2000-
01 

 

2001-
02 

 

2002-
03 

 

2003-
04 

 

2004-
05 

 

Μ.Ο. 

%  

επί ίδιας 

παραγωγής*
ΕΕ 346,5 352,0 461,0 525,0 538,5 572,5 533,5 526,1 75,8%  
Τουρκία 110,0 129,0 125,0 100,0 114,0 96,0 175,0 122,0 74,5%  
Κόσμος 957,0 1.042,8 1.303,5 1.382,5 1.728,0 1.670,0 1.677,5 1.552,3  

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου 
(*) μέσος όρος τελευταίων 5 ετών 

 
 
 
2. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
2.1 Εξέλιξη παραγωγής 
 
Η Τουρκία είναι η 6η παραγωγός χώρα ελαιολάδου παγκοσμίως και η 4η στις βρώσιμες ελιές. Η παραγωγή 
εντοπίζεται κατ’ εξοχήν στα μεσογειακά παράλια αυτής (80%  των ελιών). Τα ελαιόδεντρα καλύπτουν 
έκταση περίπου 850 χιλ. εκταρίων. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία στον τομέα επεξεργασίας 
ελαιολάδου υπάρχουν 1.150 μικρομεσαίες ως επί το πλείστον επιχειρήσεις η πλειονότης των οποίων είναι 
εγκατεστημένη στις ακτές του Αιγαίου, στην περιοχή του Μαρμαρά και στην Αν. Θράκη. Οι κυριότερες 
επιχειρήσεις επωνύμων προϊόντων είναι η TARIS (κρατικός γεωργικός συναιτερισμός, η Komili, η Kristal, η 
Kirlangic και η Vakiflar. 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Παραγωγή ελαιολάδου (χιλ. τόνοι) 

  

1990-
91 

 

1995-
96 

 

2000-
01 

 

2001-
02 

 

2002-
03 

 

2003-
04 

 

2004-
05 

 

Μ.Ο. 

%  επί 

παγκόσμιας 

παραγωγής*
ΕΕ 994,0 1.403,5 1.940,5 2.463,5 1.942,5 2.448,0 2.353,5 2.229,6 79,2%  
Τουρκία 80,0 40,0 175,0 65,0 140,0 79,0 145,0 120,8 4,9%  
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Κόσμος 1.453,0 1.735,5 2.565,5 2.825,5 2.495,5 3.174,0 3.001,0 2.812,3  
Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου 
(*) μέσος όρος τελευταίων 5 ετών 

Σημείωση: η χρησιμοποίηση μ.ο. παραγωγής τελευταίων 5 ετών λόγω των έντονων εποχικών διακυμάνσεων 
 
Όπως παρατηρούμε από τα στοιχεία του Πίνακα 3 το μέγεθος της παραγωγής ελαιολάδου κατά την διάρκεια 
των τελευταίων 15 ετών παρουσιάζει, πλην των σύνηθων διακυμάνσεων (καλή-μέτρια χρονιά) στασιμότητα. 
Η υψηλότερη παραγωγή σημειώθηκε την περίοδο 1996-97 με 200 χιλ. τόνους και η μικρότερη το 1997-98 
με 40 χιλ. τόνους. Η μέση παραγωγή των τελευταίων 5 ετών (2000-2005) ανέρχεται σε 120,8 χιλ. τόνους ή 
το 4,9%  της αντίστοιχης μέσης παγκόσμιας παραγωγής. Η ΕΕ για το ίδιο χρονικό διάστημα είχε μέση 
παραγωγή 2.229,6 χιλ. τόνους ή το 79,6%  της παγκόσμιας παραγωγής. 
 
Στις βρώσιμες ελιές η Τουρκία κατέχει την 2η θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την μέση παραγωγή των 
τελευταίων 5 ετών με μερίδιο επί της συνολικής παγκοσμίου παραγωγής 10,4%  έναντι 43,9%  της ΕΕ. 
Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία των τελευταίων ετών άλλες σημαντικές χώρες παραγωγοί βρώσιμων ελιών 
είναι η Αίγυπτος, η Συρία, οι ΗΠΑ, το Μαρόκο, η Αλγερία και η Αργεντινή. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Παραγωγή βρώσιμων ελιών (χιλ. τόνοι) 

  

1990-
91 

 

1995-
96 

 

2000-
01 

 

2001-
02 

 

2002-
03 

 

2003-
04 

 

2004-
05 

 

Μ.Ο. 

%  επί 

παγκόσμιας 

παραγωγής*
ΕΕ 363,5 369,0 576,5 764,5 644,5 759,0 726,0 694,0 43,9%  
Τουρκία 150,0 120,0 224,0 85,0 165,0 125,0 220,0 163,8 10,4%  
Κόσμος 950,0 946,5 1.343,0 1473,5 1.773,5 1.602,0 1.708,5 1.580,1  

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου 
(*) μέσος όρος τελευταίων 5 ετών 

Σημείωση: η χρησιμοποίηση μ.ο. παραγωγής τελευταίων 5 ετών λόγω των έντονων εποχικών διακυμάνσεων 
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
3.1 Εισαγωγικό καθεστώς 

 
Οι περιοριστικές εισαγωγικές διατυπώσεις που εφαρμόζονται ως προς τα αγροτικά και τα μεταποιημένα 
αγροτικά προϊόντα (άδειες εισαγωγής, υγειονομικοί έλεγχοι, τυποποίηση), ο υψηλός εισαγωγικός δασμός 
ύψους 39%  για τις βρώσιμες ελιές και 31,2%  για το ελαιόλαδο, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μεγάλης 
εγχώριας παραγωγής και με τις προαναφερθείσες διατροφικές συνήθειες είχαν ως αποτέλεσμα την 
ανυπαρξία εισαγωγής ξένων τυποποιημένων προϊόντων τις τελευταίες υπό εξέταση δύο δεκαετίες. Τα 
τουρκικά αγροτικά προϊόντα έχουν εξαιρεθεί από τις προβλέψεις της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας για 
σταδιακή απελευθέρωση των διμερών εμπορικών ροών. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, ακόμη και αν η πορεία 
των ενταξειακών διαπραγματεύσεων συνεχισθεί ομαλώς, δεν προβλέπεται για το άμεσο μέλλον ουσιαστική 
μεταβολή του υπάρχοντος εισαγωγικού καθεστώτος για το ελαιόλαδο και τις βρώσιμες ελιές. Ως 
αποτέλεσμα των ανωτέρω δεν έχουμε εντοπίσει κανένα εισαγωγικό οίκο, σε αντίθεση με ορισμένα 
σπορέλαια για τα οποία υπάρχουν αρκετοί εισαγωγείς. 

 
3.2 Εξαγωγές 

 
Η Τουρκία καταλαμβάνει την 3η θέση παγκοσμίως μετά την ΕΕ και την Τυνησία. Εάν όμως λάβουμε υπ’ 
όψιν ξεχωριστά τις εξαγωγικές επιδόσεις των ελαιοπαραγωγών κρατών μελών της ΕΕ προς τρίτες χώρες, 
τότε η Τουρκία καταλαμβάνει την 4η θέση μετά την Ιταλία, την Ισπανία και την Τυνησία. Οι εξαγωγές του 
τουρκικού ελαιολάδου σε ανεπτυγμένες αγορές (κυρίως Ιταλία, Ισπανία και ΗΠΑ) είναι υπό μορφή χύδην, 
ενώ ως προς τις χώρες της Μ. Ανατολής (Συρία, Σ. Αραβία, Ιράν) πραγματοποιούνται είτε χύδην είτε σε 
συσκευασία. Το τυποποιημένο τουρκικό ελαιόλαδο δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλής ποιότητας, οι εταιρείες που 
το παράγουν και το συσκευάζουν απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικώς στην τοπική αγορά, όπου δεν 
αντιμετωπίζουν κανένα ανταγωνισμό λόγω του προστατευτικού εισαγωγικού καθεστώτος που ισχύει. Το 
τυποποιημένο τουρκικό ελαιόλαδο είναι ουσιαστικά άγνωστο στις ανεπτυγμένες αγορές, καθώς στερείται 
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ποιότητος και καλής συσκευασίας. Αντιθέτως, στο χώρο της Μ. Ανατολής, όπου τα καταναλωτικά πρότυπα 
επηρεάζονται κυρίως από τη σχέση τιμής-ποσότητος διατηρεί παρουσία. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Ελαιόλαδο (χιλ. τόνοι) 

  

1990-
91 

 

1995-
96 

 

2000-
01 

 

2001-
02 

 

2002-
03 

 

2003-
04 

 

2004-
05 

 

Μ.Ο. 

%  επί 
παγκόσμιων 
εξαγωγών* 

ΕΕ 146,0 165,0 291,0 324,5 313,5 324,5 342,0 319,0 60,3%  
Τουρκία 10,0 19,0 92,0 28,0 74,0 46,0 82,0 64,4 12,2%  
Κόσμος 337,0 256,5 502,0 394,5 483,0 657,5 607,5 529,0  

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου 
(*) μέσος όρος τελευταίων 5 ετών 
 

Στον τομέα των βρώσιμων ελιών η Τουρκία εξάγει (κατά μ.ο. τα τελευταία 5 χρόνια) το 28%  της παραγωγής 
της και καταλαμβάνει το 10,6%  των παγκόσμιων εξαγωγών. Η Τουρκία καταλαμβάνει την 3η θέση 
παγκοσμίως μετά την ΕΕ και το Μαρόκο. Το μειωμένο ποσοστό των εξαγωγών επί της παραγωγής σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο του ελαιολάδου εξηγείται από το γεγονός της μεγαλύτερης κατανάλωσης των 
ελιών από τα πλατιά κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού, καθώς η τιμή της ελιάς είναι χαμηλή και δεν 
υπάρχουν υποκατάστατα αυτής.  

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Βρώσιμες ελιές (χιλ. τόνοι) 

  

1990-
91 

 

1995-
96 

 

2000-
01 

 

2001-
02 

 

2002-
03 

 

2003-
04 

 

2004-
05 

 

Μ.Ο. 

%  επί 
παγκόσμιων 
εξαγωγών* 

ΕΕ 112,5 114,0 205,5 214,0 229,0 208,5 226,5 216,7 50,2%  
Τουρκία 8,0 22,0 32,0 56,0 35,0 51,0 55,0 45,8 10,6%  
Κόσμος 206,5 246,0 364,0 421,5 460,5 462,0 450,0 431,6  

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου 
(*) μέσος όρος τελευταίων 5 ετών 

3.3 Εισαγωγές 
Η Τουρκία, με εξαίρεση τις περιόδους 1992-93 και 1998-99 που εισήγαγε 1,5 και 1 τόνο αντιστοίχως, δεν 
πραγματοποιεί εισαγωγές ελαιολάδου. Οι κυριότερες χώρες εισαγωγής σε παγκόσμια κλίμακα (μ.ο. της 
τελευταίας πενταετίας) είναι οι ακόλουθες: ΗΠΑ (207,7 χιλ. τόνοι, 38%  παγκοσμίων εισαγωγών), 
Αυστραλία (29,5 χιλ. τόνοι), Ιαπωνία (35,1 χιλ. τόνοι), Καναδάς (25,3 χιλ. τόνοι) και Βραζιλία (23,5 χιλ. 
τόνοι). Οι προαναφερθείσες χώρες πραγματοποιούν περίπου το 58%  των παγκοσμίων εισαγωγών με την ΕΕ 
να καταλαμβάνει περίπου το 26% . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 : Ελαιόλαδο (χιλ. τόνοι) 
  

1990-
91 

 

1995-
96 

 

2000-
01 

 

2001-
02 

 

2002-
03 

 

2003-
04 

 

2004-
05 

 

Μ.Ο. 

%  επί 
παγκόσμιων 
εισαγωγών* 

ΕΕ 125,5 73,0 127,0 42,5 93,5 231,5 214,5 141,8 25,8 
Τουρκία - - - - - - - - - 
Κόσμος 310,0 288,5 517,0 437,0 492,5 663,0 634,0 548,7  

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου 
(*) μέσος όρος τελευταίων 5 ετών 

Από την μελέτη των διαχρονικών τάσεων των πραγματοποιούμενων εισαγωγών από τις πέντε αναφερθείσες 
χώρες πλην ΕΕ παρατηρείται γενικότερα μία στασιμότητα (κορεσμός) τα τελευταία χρόνια μετά την μεγάλη 
αύξηση που σημειώθηκε την περασμένη δεκαετία. Η συγκεκριμένη κατάσταση δείχνει ότι η διείσδυση του 
επώνυμου τυποποιημένου ελληνικού προϊόντος θα απαιτήσει πολύ μεγάλες προσπάθειες σε επίπεδο 
προώθησης σε σταθερή βάση. Προϋπόθεση είναι ότι οι μεγάλοι Έλληνες παραγωγοί θα κατορθώσουν με τη 
σειρά τους και σε συμπληρωματική βάση με την εκστρατεία προβολής του ελληνικού ελαιολάδου να 
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αναδείξουν στα μεγάλα δίκτυα διανομής του εξωτερικού (πρωτίστως ΗΠΑ), την δική τους επωνυμία. 
Επιπλέον, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ο IOOC (Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου) τα τελευταία 
χρόνια, λόγω διαχειριστικών προβλημάτων, είχε σταματήσει τις εκστρατείες προβολής στις αγορές στόχους. 
Το γεγονός αυτό έδρασε, σε συμπληρωματική βάση, αρνητικά στην περαιτέρω διάδοση της χρήσης του 
ελαιολάδου. Όσον αφορά τις βρώσιμες ελιές η Τουρκία για την περίοδο 1990-2005 δεν έχει 
πραγματοποιήσει καμία εισαγωγή. Οι κυριότεροι εισαγωγείς είναι οι ΗΠΑ (114,6 χιλ. τόνοι ή 28%  επί 
παγκοσμίων εισαγωγών), η ΕΕ (66 χιλ. τόνοι, 16%  παγκόσμιων εισαγωγών). Άλλες χώρες με σημαντικό 
επίπεδο εισαγωγών είναι η Βραζιλία (49,6 χιλ. τόνοι), η Ελβετία (30,8 χιλ. τόνοι), ο Καναδάς (22 χιλ. τόνοι) 
και η Σ. Αραβία (18 χιλ. τόνοι). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : Ελιές (χιλ. τόνοι) 
  

1990-
91 

 

1995-
96 

 

2000-
01 

 

2001-
02 

 

2002-
03 

 

2003-
04 

 

2004-
05 

 

Μ.Ο. 

%  επί 
παγκόσμιων 
εισαγωγών* 

ΕΕ 41,5 50,0 56,5 58,0 73,0 70,5 72,0 66,0 15,8%  
Τουρκία - - - - - - - - - 
Κόσμος 213,0 282,5 358,0 400,0 449,5 441,0 440,0 417,7  

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Ελαιολάδου 
(*) μέσος όρος τελ 
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ 

 
 

Α. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
Α1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 
Η παραγωγή ελαιολάδου στην Τυνησία επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις κλιματολογικές συνθήκες και 
κατά συνέπεια παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Τα τρία τελευταία χρόνια η παραγωγή ήταν σε καλά 
επίπεδα και ιδιαίτερα το 2003 που σημειώθηκε η μεγαλύτερη  εσοδεία στην ιστορία της χώρας με παραγωγή 
που έφθασε τους 280.000 τόννους. 
 
παραγωγή ελαιολάδου 
                         

  ΕΤΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
      Τόννοι 

ΜΕΡΙΔΙΟ  %  
 ( Κόσμος) 

  1996      270.000       10,4 
  1997        93.000         3,7 
  1998      215.000            8,9 
  1999      210.000           8,8  
  2000      130.000         5,1  
  2001        35.000         1,2 
  2002        72.000         2,9 
  2003      280.000         8,8 
  2004      130.000        4,3 
  2005      200.000        7,7  

 
                         Πηγή: International Olive Oil Council 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ελαιολάδου, η Τυνησία καταλαμβάνει, συνήθως, την 
τέταρτη θέση στην παραγωγή ελαιολάδου, σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ισπανία, την Ιταλία και την 
Ελλάδα. Η καλλιέργεια της ελιάς γίνεται σε μεγάλες αγροτικές εκτάσεις πεδινών περιοχών, χωρίς να 
υπάρχει κατακερματισμός, πράγμα που μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής. Οι καλλιεργούμενοι 
ελαιώνες καταλαμβάνουν το 18,6 %  της παγκόσμιας καλλιεργούμενης με ελαιόδενδρα έκτασης, ενώ κατά τα 
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και η παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, με καλλιέργειες που καλύπτουν 
περισσότερα από 120.000 στρέμματα. Σήμερα το 30%  περίπου της παραγωγής είναι extra παρθένο 
ελαιόλαδο και σαν ποσοστό είναι πολύ μικρό, αν ληφθεί υπ΄ όψιν ότι το αντίστοιχο ποσοστό στην χώρα μας 
ανέρχεται σε 75%  περίπου. Τα ανάλογα ποσοστά Ιταλίας και Ισπανίας είναι 65%  και 45%  αντιστοίχως. 
Εκτιμούμε ότι η καλλιέργεια της ελιάς θα ενταθεί ακόμα περισσότερο στο άμεσο μέλλον λόγω των μέτρων 
που λαμβάνονται για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, την χρήση μηχανημάτων για 
την καλλιέργεια και την συγκομιδή και πολλά άλλα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με την αντιμετώπιση 
ασθενειών κλπ. Η χώρα λαμβάνει σημαντική βοήθεια από την Ε.Ε. σε θέματα τεχνογνωσίας που αφορούν 
τον αγροτικό τομέα και οι αγρότες που ασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς έχουν δει, ήδη, θετικά 
αποτελέσματα με την παραγωγή τους να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα και το εισόδημά τους να 
αυξάνεται, λόγω, κυρίως των εξαγωγών. 
 
Α2. ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ    
 
Το ελαιόλαδο αποτελεί απαραίτητο συστατικό της διατροφής των Τυνησίων πολιτών και χρησιμοποιείται σε 
καθημερινή βάση από τα νοικοκυριά. Η ετήσια κατανάλωση ανέρχεται, σε ετήσια βάση, στους 50.000 
τόννους περίπου και η κατανάλωση ανά κάτοικο σε 5 λίτρα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, συμπεραίνουμε ότι 
η κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου είναι από τις  υψηλότερες  στον  κόσμο. Η εσωτερική αγορά 
ελαιολάδου αναμένεται να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο λόγω της αύξησης των ξένων τουριστών που 
επισκέπτονται την χώρα και σήμερα ξεπερνούν τα έξι εκατομμύρια. Οι συσκευασίες που υπάρχουν στην 
εγχώρια αγορά αποτελούνται από μεταλλικά δοχεία ενός, τριών και πέντε λίτρων, καθώς επίσης γυάλινες 
φιάλες των 250, 500, 750 και 1000 ml. Στις υπεραγορές τροφίμων υπάρχουν ανοξείδωτες δεξαμενές 
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χωρητικότητας έως πέντε τόνων όπου ο καταναλωτής προμηθεύεται ελαιόλαδο σε πλαστικές συσκευασίες 
των 5 ή 10 λίτρων, σε χαμηλότερη τιμή.  Η λιανική τιμή πώλησης ελαιολάδου ανέρχεται σε 7,66 Δην. ανά 
λίτρο ( 4,65 Ευρώ) και έχει αυξηθεί έναντι του προηγούμενου έτους κατά  50%  περίπου. Στην διαμόρφωση 
της τελικής λιανικής τιμής, όπως συμβαίνει στα περισσότερα είδη διατροφής, υπάρχει κρατικός 
παρεμβατισμός και κατά συνέπεια η τιμή δεν καθορίζεται από την προσφορά και την ζήτηση.  
 
Α3. ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
 
Το ελαιόλαδο είναι το κατ΄ εξοχήν εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν της χώρας. Η Τυνησία είναι, διαχρονικά, ο 
δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο, αλλά μόνον το 2%  των εξαγωγών αποτελούνται από 
συσκευασμένο ελαιόλαδο, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται σε κατάσταση χύδην. Οι εξαγωγές ελαιολάδου 
αποτελούν, κατά τα τελευταία χρόνια, το 40%  περίπου των συνολικών εξαγωγών τροφίμων και αγροτικών 
προϊόντων της χώρας και κατά συνέπεια είναι σταθερή και πολύτιμη πηγή εσόδων και ξένου 
συναλλάγματος. 
 
εξαγωγές  ελαιολάδου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
Πηγή: International Olive Oil Council 
 
Ο μεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών κατευθύνεται στην Ιταλία (55% ) και την Ισπανία (21% ), όπου, μετά 
από προσμίξεις, συσκευάζεται και στην συνέχεια προωθείται στις διεθνείς αγορές. Η Τυνησία καταβάλλει 
προσπάθειες να διεισδύσει σε νέες αγορές και έχει βελτιώσει όχι μόνον την ποιότητα του προϊόντος της, 
αλλά και την συσκευασία. Σήμερα υπάρχουν στην χώρα 3-4  εταιρείες των οποίων  η  συσκευασία  
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Επίσης η χώρα κάνει προσπάθεια για την προώθηση 
του προϊόντος της μέσω διαφόρων εκδηλώσεων, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, συμπόσια, εκδηλώσεις 
γαστρονομίας και γευσιγνωσίες, κλπ., που λαμβάνουν χώρα σε αγορές – στόχους. Η προσπάθειες αυτές 
αποδίδουν ήδη καρπούς, κυρίως στην αγορά των Η.Π.Α., η οποία απορροφά το 6%  των εξαγωγών της 
Τυνησίας. Τον κατάλογο των καλών πελατών της Τυνησίας συμπληρώνουν οι εξής χώρες: Γαλλία, 
Νορβηγία, Καναδάς, Αυστραλία, Γερμανία, Ολλανδία και Μάλτα, ενώ μικρότερες ποσότητες εξάγονται 
προς πολλές άλλες, το σύνολο δε των χωρών – πελατών φθάνει τις 63.      
 
Η Τυνησία στην προσπάθειά της για ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση στις αγορές των χωρών της Ε.Ε. και μέσα 
στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης που έχει υπογραφεί από το 1995, έθεσε το θέμα της ευνοϊκότερης 
αντιμετώπισης, από δασμολογικής πλευράς, των εξαγωγών ελαιολάδου προς την Ε.Ε.  Μετά από 
διαπραγματεύσεις κατάφερε να εξασφαλίσει εξαγωγές ύψους 58.000 τόννων άνευ δασμών, ενώ πέραν του 
συγκεκριμένου ορίου επιβάλλονται μειωμένοι δασμοί.  
 
Το ελαιόλαδο θεωρείται «εθνικό προϊόν» υψίστης σημασίας για την αγροτική παραγωγή της χώρας και κατά 
συνέπεια απολαμβάνει απόλυτης προστασίας από το κράτος, που με νόμο απαγορεύει απολύτως τις 
εισαγωγές ελαιολάδου.  
 
 
 
Β. ΕΛΙΕΣ 

     ΕΤΟΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
     (Τόννοι)   

       1996      115.000 
       1997      117.000 
       1998      175.000 
       1999      112.000 
       2000        95.000 
       2001        22.000 
       2002        40.000 
       2003      209.000 
       2004      100.000 
       2005      150.000 
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Β1.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
Η παραγωγή των βρώσιμων επιτραπέζιων ελιών είναι πολύ μικρή και έχει στόχο την εγχώρια αγορά. Η 
εισαγωγή ελιών, που έχουν υποστεί επεξεργασία, δεν απαγορεύεται από τον νόμο, πλην όμως οι 
επιβαλλόμενοι δασμοί κατά την εισαγωγή, που ανέρχονται σε 150% ,  ο ΦΠΑ (18% ) και διάφοροι άλλοι 
φόροι που συνολικά ανέρχονται 6% , καθιστούν απαγορευτική κάθε εισαγωγή ελιών, αφού η τελική λιανική 
τιμή που θα διαμορφωθεί στην αγορά, θέτει το προϊόν εκτός ανταγωνισμού. Πέραν αυτού όπως ακριβώς 
συμβαίνει και στο ελαιόλαδο, υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός στην διαμόρφωση της λιανικής τιμής 
διάθεσης του προϊόντος. Σήμερα η μέση τιμή των βρώσιμων επιτραπέζιων ελιών ανέρχεται σε 4,00 Δηνάρια 
(2,42 Ευρώ) το κιλό και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος έχει αυξηθεί κατά 18%  περίπου, παρά το 
γεγονός ότι την ίδια χρονική περίοδο η παραγωγή σημείωσε αύξηση κατά 84,6% . Οι πωλήσεις 
συσκευασμένων βρώσιμων επιτραπέζιων ελιών είναι ελάχιστες, δεδομένου ότι οι καταναλωτικές συνήθειες 
των Τυνησίων δίνουν μεγάλο προβάδισμα στην αγορά σε κατάσταση χύδην, που πωλούνται σε αισθητά 
χαμηλότερες τιμές.  
 

παραγωγή  βρωσίμων 
επιτραπεζίων ελιών 

                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                      Πηγή: International Olive Oil Council 
 
Σε  γενικές  γραμμές  οι επιτραπέζιες ελιές Τυνησίας είναι καλής ποιότητας, αφού ο δάκος δεν αποτελεί 
μεγάλο πρόβλημα για την καλλιέργεια της ελιάς. Ο προσφερόμενες ποικιλίες είναι αρκετές, όπως επίσης και 
οι τρόποι παρασκευής. Η μικρή παραγωγή δεν αφήνει περιθώρια εξαγωγών, αφού η εγχώρια ζήτηση 
απορροφά το σύνολό της, δεδομένου ότι οι επιτραπέζιες βρώσιμες ελιές αποτελούν, παραδοσιακά, 
συστατικό της καθημερινής διατροφής των κατοίκων της χώρας.  Ακόμα και σε χρονιές όπως π.χ. το 2005 
όπου η παραγωγή ήταν περίπου διπλάσια της συνήθους, δεν πραγματοποιήθηκαν άξιες λόγου εξαγωγές. Οι  
ελάχιστες εξαγωγές γίνονται περιστασιακά  και αφορούν μικρές ποσότητες που κατά τελευταία 15 χρόνια 
δεν ξεπέρασαν ποτέ τους 1.000 τόννους.    
 

        ΕΤΟΣ       ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
        (Τόννοι) 

        1996           15.000 
        1997          13.000 
        1998          14.000 
        1999          13.500 
        2000          11.500 
        2001            6.500 
        2002            6.500 
        2003          26.000 
       2004          13.000 
       2005          24.000 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 

 

I. Γενικές παρατηρήσεις 

 

• Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σαφής στροφή προς προϊόντα υγιεινής διατροφής σε όλες 

σχεδόν τις υπό εξέταση χώρες (με εξαίρεση την Τουρκία και τη Γεωργία, όπου το επίπεδο των 

καταναλωτών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό). 

• Την τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί παγκοσμίως η κατανάλωση ελαιολάδου (εξαίρεση και πάλι η 

Τουρκία, όπου η κατανάλωση παρουσιάζει στασιμότητα) 

• Η Ιταλία και η Ισπανία είναι κυρίαρχοι στις εξαγωγές ελαιολάδου προς τις περισσότερες χώρες 

(εκτός από την ΠΓΔΜ, όπου ο κύριος όγκος εισαγωγών ελαιολάδου προέρχεται από την Ελλάδα). 

•  Οι εξαγόμενες ποσότητες σε ελαιόλαδο και ελιές από τη χώρα μας είναι μικρές. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις όπου η Ελλάδα κατέχει την τρίτη ή τέταρτη θέση σε εξαγωγές σε μία χώρα, οι 

επιδόσεις δεν είναι πάντα σημαντικές. 

• Το ελληνικό ελαιόλαδο είναι κατά κανόνα ακριβότερο στις διεθνείς αγορές από το ιταλικό και 

κυρίως από το ισπανικό, σύμφωνα με πολλές κλαδικές μελέτες για την αγορά ελαιολάδου 

(Γερμανία, Πολωνία, Δανία, Ιρλανδία, Καναδάς, Σλοβενία) 

• Kαι οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές έχουν συγκριτικά υψηλότερες τιμές (χαρακτηριστικό είναι ότι οι 

τιμές εισαγωγής των ελληνικών ελιών στην Ισπανία είναι σχεδόν διπλάσιες των αντίστοιχων τιμών 

εξαγωγής των ισπανικών ελιών στη χώρα μας). 

• Από τα ελληνικά εξαγόμενα ελαιόλαδα προτιμάται το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 

• Στις περισσότερες χώρες –ιδίως ευρωπαϊκές – προτιμώνται επιτραπέζιες ελιές στη φυσική τους 

γεύση και όχι διατηρημένες σε ελαιόλαδο ή οξέα.  

 

 II. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αγοράς κατά περιοχή 

1. Ευρωπαϊκές χώρες-εκτός των ελαιοπαραγωγών- (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, 

ΗνωμένοΒασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Σουηδία, Κύπρος, Πολωνία): 

Υπάρχει αύξηση των εισαγομένων ποσοτήτων ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών, υψηλό επίπεδο 

καταναλωτικής συνείδησης και κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων από υψηλά και μεσαία 

εισοδηματικά στρώματα, ενδιαφέρον για βιολογικά προϊόντα, κυριαρχία των αγορών από Ιταλία, 

Ισπανία, μικρότερη αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση 

της Γαλλίας, της μεσογειακής χώρας της ΕΕ με τη μικρότερη παραγωγή ελαιολάδου, όπου η 

κατανάλωση είναι 98.500 τόνοι (στοιχεία του 2005, με τάσεις ανόδου. Η Ελλάδα εξάγει στη χώρα αυτή 

μόνον 606 τόνους. Και στην Πολωνία εξάλλου, όπου αν και υπάρχει αξιόλογη παραγωγή λαδιών και 

λιπαρών φυτικής και ζωικής προέλευσης, το ελαιόλαδο χαίρει εκτίμησης ως προϊόν υψηλής ποιότητας 

και διατροφικής αξίας με αυξανόμενη ζήτηση, της οποίας όμως η Ελλάδα καλύπτει μόνον το 0,12%  επί 

των συνολικών εισαγωγών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τέλος, όπου παρατηρείται αύξηση ατομικού 

εισοδήματος και μείωση μέσης τιμής λιανικής πώλησης λόγω έντασης του ανταγωνισμού υπάρχουν 
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θετικές προοπτικές για το ελαιόλαδο και η κατανάλωση ελληνικών επιτραπέζιων ελιών στην υπό 

εξέταση αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά, με την Ελλάδα να κατέχει το 20%  της αγοράς. 

Ιδιαιτερότητες στην προώθηση: Σημαντικός στόχος είναι η προώθηση επώνυμων ελληνικών προϊόντων 

και η διαφοροποίησή τους από τα αντίστοιχα ιταλικά και ισπανικά βάσει ποιότητας, τρόπου παραγωγής, 

συσκευασίας κλπ. 

 

2. Ελαιοπαραγωγές  χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Τυνησία) 

 

 Η Τουρκία και η Τυνησία καλύπτουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες σε ελαιόλαδο από την 

εγχώρια παραγωγή-αποτελούν μάλιστα από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς χύμα ελαιολάδου. Στην Ιταλία 

πρωτίστως και δευτερευόντως στην Ισπανία, όπου σε κάθε περίπτωση η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη (η 

κατανάλωση ανέρχεται σε 837 και 560 χιλιάδες τόνους αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιολάδου για το έτος 2005/2006), εξάγεται ελληνικό χύμα ελαιόλαδο σε μεγάλες 

ποσότητες, με την τελευταία τριετία μάλιστα να παρατηρείται σχετική αύξηση. Στην Ισπανία οι εξαγωγές 

μας κυμαίνονται ανάλογα με την ποσότητα της ντόπιας παραγωγής. 

Ιδιαιτερότητες στην προώθηση:  Κρίσιμο στοιχείο είναι η αντικατάσταση του χύμα ελαιολάδου από 

υψηλής ποιότητας επώνυμο συσκευασμένο ελαιόλαδο  ή έστω η παράλληλη παρουσία του στην ιταλική 

αγορά, ώστε να καθιερωθεί και στη συνείδηση του ιταλικού και ισπανικού καταναλωτικού κοινού ως 

προϊόν υψηλής ποιότητας. Ως προς τις εξαγωγές ελληνικών βρώσιμων ελιών, σχετικά πρόσφορη φαίνεται 

η αγορά της Ισπανίας, όπου η εσωτερική κατανάλωση του προϊόντος είναι πολύ υψηλή και οι ελληνικές 

βρώσιμες ελιές υπερέχουν σε ποιότητα των ισπανικών, οι οποίες μάλιστα έχουν δυσανάλογα μεγάλο 

πυρήνα και μικρή ποσότητα ελαιόσαρκας, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ στη Μαδρίτη το 2005. 

 

3. Βαλκανικές Χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Σλοβενία, Σερβία): 

            

  Κατά κανόνα στις βαλκανικές χώρες καλλιεργούνται ελαιώδεις καρποί και σπόροι (καλαμπόκια, 

ηλιοτρόπια) οι οποίοι γενικώς καλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες σε έλαια. Δεν υπάρχει υψηλή κατανάλωση 

σε ελαιόλαδο και ως εκ τούτου η παρουσία ελληνικών προϊόντων στις περισσότερες από τις χώρες αυτές 

είναι περιορισμένη προς το παρόν. Με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην περιοχή και με δεδομένη την 

ελληνική επιχειρηματική παρουσία και γειτνίαση με τις χώρες αυτές αναμένεται ότι μεσοπρόθεσμα θα 

αναπτυχθούν οι εξαγωγές μας σε αξιόλογα επίπεδα. Στη Σλοβενία ειδικότερα υπάρχει μικρή αλλά 

αυξανόμενη ζήτηση για ελαιόλαδο (936,7 τόνοι το 2005-ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση 0,73 λίτρα το 

2005), ειδικά παρθένο, όπου η παρουσία του ελληνικού θα μπορούσε να ενισχυθεί (το ελληνικό 

αντιπροσωπεύει μόνον το 18%  των συνολικών εισαγωγών στη χώρα). Προσφορότερη είναι η αγορά 

επιτραπέζιας ελιάς, όπου ειδικά η ζήτηση για ελιές χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ είναι αυξανόμενη. Την 

τελευταία πενταετία μάλιστα στην πρώτη θέση προμηθευτών επιτραπέζιων ελιών εναλλάσσονται η 

Ελλάδα με την Ιταλία. Στη Σερβία, εξάλλου, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης του παρθένου ελαιολάδου 

την πενταετία 2001-2005 (κατά 365%  ως προς τις ποσότητες και κατά 610%  ως προς την αξία), με τις 
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ελληνικές εισαγωγές να φτάνουν τα 70.295 κιλά το 2005, σε σύνολο 2.098.264 κιλών. Οι εισαγωγές 

επιτραπέζιων ελιών ήταν 951.860 κιλά το χρόνο, με την Ελλάδα να κατέχει το 81,2%  του μεριδίου. Τέλος, 

σημαντική παρουσία έχει η χώρα μας στην ΠΓΔΜ, όπου ο κύριος όγκος των εισαγωγών προέρχεται από 

την Ελλάδα (στις ελιές η Ελλάδα κατέχει το 94,6%  του μεριδίου και στο ελαιόλαδο το 85% ). Η σχετική 

ζήτηση παρουσιάζει αύξηση την τελευταία δεκαετία, αρχίζουν να γίνονται αναγνωρίσιμα  τα ελληνικά 

brand names, τα οποία διατίθενται μέσω S/M  ελληνικής ιδιοκτησίας. 

 

4. Ασιατικές Χώρες/ Χώρες Μέσης Ανατολής (Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία, Ινδία, Κίνα, Ν. Κορέα, 

Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 

            

 

     Σε Ουκρανία, Γεωργία και Ρωσία παράγονται κατά κύριο λόγο σπορέλαια και μόλις την τελευταία 

πενταετία το ελαιόλαδο αρχίζει να κάνει πιο αισθητή την παρουσία του στις αγορές αυτές, χωρίς 

εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κυρίαρχοι και πάλι στις αγορές αυτές η Ισπανία και η Ιταλία. Σε Κίνα και 

Ν.Κορέα, (αλλά όχι ιδιαίτερα στην Ινδία,) παρατηρείται την τελευταία πενταετία ραγδαία αύξηση της 

ζήτησης παρθένου ελαιολάδου, το οποίο χρησιμοποιείται, όχι μόνο σε φαγητό και σαλάτες, αλλά και σε 

καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης προσώπου). Οι προοπτικές στις δύο αυτές χώρες θεωρούνται 

ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Ελλάδα, η οποία σημαντικό είναι να αποδυθεί σε εκστρατείες ενημέρωσης 

σχετικά με την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου, δεδομένου ότι ο βαθμός εξοικείωσης των 

καταναλωτών στις χώρες αυτές δεν είναι πολύ μεγάλος (μόνον ένας στους δέκα Κινέζους έχει ακούσει 

για το ελαιόλαδο). Αποτρεπτικό της αγοράς του ελληνικού  ελαιολάδου είναι βέβαια η σχετικά υψηλή 

του τιμή. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν και το Ισραήλ λόγω των υψηλών τελωνειακών 

δασμών (Ισραήλ), των δυσχερειών πρόσβασης σε δίκτυα διανομής (ΗΑΕ) και της περιορισμένης χρήσης 

ελαιολάδου (Ιράν) οι ελληνικές εταιρίες εξαγωγής    ελαιολάδου δεν δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στις 

χώρες αυτές. 

 

                       

5. ΗΠΑ/ Καναδάς 

                       

Πρόκειται για μεγάλες αγορές. Στις ΗΠΑ, όπου το 99%  του διατιθέμενου στην αγορά ελαιολάδου είναι 

εισαγόμενο, εισάγονται συνολικά 255.000 τόνοι (στοιχεία του 2005). Απόλυτο προβάδισμα έχει η Ιταλία  με 

65,3%  επί του συνόλου των εισαγωγών ελαιολάδου στις ΗΠΑ. Η Ελλάδα μαζί με άλλες 11 χώρες 

μοιράζονται το 17%  της αγοράς, με εξαγωγές αξίας 13 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Στον Καναδά η συνολική 

κατανάλωση, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από εισαγωγές, υπολογίζεται σε 26.000 τόνους. 

Πρωτοκαθεδρία έχουν εν προκειμένω οι Ιταλοί και ακολουθούν οι Ισπανοί με επιθετικής μορφής προώθηση 

τα τελευταία χρόνια. Εντυπωσιακή είσοδο στην αγορά του Καναδά έχουν οι λεγόμενες νέες παραγωγικές 

χώρες, όπως η Αυστραλία και η Αργεντινή. Το ελληνικό ελαιόλαδο (πλέον του 10%  των συνολικών 
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εισαγωγών στη χώρα) έχει αρχίσει να εμφανίζεται σταθερά στους καταλόγους ορισμένων καταστημάτων 

από τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων 

Ιδιαιτερότητες στην προώθηση: Σημαντικό στοιχείο είναι η καθιέρωση ελληνικών brand names και 

η επαναφορά της αξιοπιστίας των προϊόντων της χώρας μας στις αγορές αυτές. Υπάρχουν 

προοπτικές που έγκεινται κυρίως στην αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων και στην 

καθιέρωσή τους στη συνείδηση του σχετικού  καταναλωτικού κοινού ως υψηλής ποιότητας και 

γευστικής αξίας προϊόντων. 

 

 

ΙΙΙ. Δράσεις που προτείνονται από τα Γραφεία ΟΕΥ της Ελλάδας στις υπό εξέταση χώρες 

 

• Πραγματοποίηση εβδομάδων ελληνικών τροφίμων στα S/M , ειδικά σε βαλκανικές χώρες όπου 

υπάρχουν ελληνικά καταστήματα (όπως π.χ. Βερόπουλος σε ΠΓΔΜ). 

• Τοποθέτηση στα ράφια των S/M  της χώρας υποδοχής ελληνικών προϊόντων με υποχρεωτικές ενδείξεις 

(ΠΟΠ, τρόπου παρασκευής, ποιοτικής κατάταξης) στη γλώσσα της χώρας εισαγωγής. 

• Ενημέρωση μέσω αφιερωμάτων σε εφημερίδες και περιοδικά/ ανάδειξη και προβολή των 

πλεονεκτημάτων της ελληνικής κουζίνας και των ευεργετικών επιδράσεών της στην υγεία (αξιοποίηση 

της τάσης για υγιεινή διατροφή) 

•   Οργάνωση εβδομάδων /φεστιβάλ ελληνικής γαστρονομίας σε μεγάλα ξενοδοχεία για την ανάδειξη της 

γεύσης της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου. 

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις με ελληνικό περίπτερο 
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
του Β.Ψώνη, Γεν. Συμβούλου Β΄ ΟΕΥ, ΥΠΕΞ 

 
Από τις μελέτες των Γραφείων ΟΕΥ που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση αλλά και από τις 
υπάρχουσες πληροφορίες από ελληνικές και διεθνείς πηγές, προκύπτουν τα εξής κύρια σημεία: 
 
1.Ελληνική παραγωγή και εξαγωγές ελαιολάδου 

- Η παραγωγή της χώρας μας κυμαίνεται γύρω τους 400.000 τόνους ετησίως και η αύξησή της δεν 
είναι δυνατή με βάση τους ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιορισμοί στο πλαίσιο 
της ΚΑΠ). 

- Η εγχώρια κατανάλωση -από τις υψηλότερες παγκοσμίως- απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της 
παραγωγής και απομένουν περίπου 100.000 τόνοι για εξαγωγή η οποία κατευθύνεται στο 
μεγαλύτερο μέρος της στην Ιταλία σε μορφή χύμα. 

- Όπως προκύπτει από τις μελέτες που περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή, το ελληνικό επώνυμο 
ελαιόλαδο δεν έχει ικανοποιητική επώνυμη παρουσία στις ξένες αγορές, στις οποίες την πρώτη θέση 
κατέχει συνήθως το ιταλικό ελαιόλαδο και δεύτερο έρχεται το ισπανικό με αυξητικές τάσεις.  Το 
ελληνικό επώνυμο ελαιόλαδο βρίσκεται συνήθως στην τρίτη θέση στις περισσότερες αγορές και οι 
ποσότητες που εξάγουμε είναι πολύ μικρές.  

- Τούτο οφείλεται αφενός στην μη ύπαρξη μεγάλων (με διεθνή κριτήρια) ελληνικών εταιριών 
εμπορίας ελαιολάδου που να διαθέτουν ισχυρές προσβάσεις στα ξένα δίκτυα διανομής και αφετέρου 
στην υψηλή τιμή του, που αντικατοπτρίζει μεν την ανώτερη ποιότητά του, κάτι όμως που δεν έχει 
εμπεδωθεί στην συνείδηση των  ξένων καταναλωτών, οι οποίοι θεωρούν το ιταλικό ως καλύτερο και 
επομένως το προτιμούν. Σχετικά με την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου, θα πρέπει να 
διευκρινίσουμε ότι αυτή δεν είναι πάντα μετρήσιμη και σαφώς αντιληπτή από τον ξένο (ακόμα και 
τον Έλληνα) καταναλωτή. Λέγοντας ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το καλύτερο στον κόσμο, 
εννοούμε συνήθως ότι η Ελλάδα παράγει το υψηλότερο ποσοστό εξαιρετικού  παρθένου 
ελαιολάδου, σε σχέση με το σύνολο της παραγωγής της. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι το 
ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι πάντα καλύτερο από την αντίστοιχη ποιότητα 
ορισμένων περιοχών άλλων χωρών. 

- Δεδομένου ότι η παραγωγή μας δεν είναι δυνατό να αυξηθεί και δεδομένου ότι οι εξαγωγές γίνονται 
σε μορφή χύμα, ο στόχος μας αναγκαστικά είναι όχι να αυξήσουμε τις εξαγωγές ελαιολάδου, αλλά 
να μεταβάλουμε τους όρους εμπορίας του, έτσι ώστε να αυξηθούν όσο γίνεται περισσότερο τα 
έσοδα από τη διάθεσή του στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει στην πράξη να το εξάγουμε σε επώνυμη 
συσκευασία στις ξένες αγορές με τρόπο που να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και σταθερή 
παρουσία, ώστε να απολαμβάνει τις υψηλότερες τιμές που αξίζει η ανώτερη ποιότητά του. Εδώ 
επομένως, χρειάζεται μεγαλύτερη γνώση των διεθνών αγορών και μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων 
του εξαγωγικού μάρκετινγκ κάτι στο οποίο φιλοδοξεί να συνδράμει και η παρούσα εργασία των 
Εμπορικών Ακολούθων μας με τις συγκεκριμένες μελέτες.  

 
2.Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές 

- Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη διεθνή αγορά είναι αφενός μια συνεχής αύξηση της 
δημοτικότητας και της κατανάλωσης ελαιολάδου, κυρίως σαν συνέπεια της διαπίστωσης των 
ευεργετικών του ιδιοτήτων στην υγεία, και αφετέρου οι νέες προοπτικές που διαγράφονται από την 
εμφάνιση των νέων μεγάλων αγορών στις ταχέως αναπτυσσόμενες (πρώην σοσιαλιστικές) χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.  

- Στον τομέα του ανταγωνισμού φαίνεται ότι η Ιταλία χάνει έδαφος σιγά σιγά στις ξένες αγορές  από 
την Ισπανία που διαθέτει την μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, αφενός 
στην απότομη αύξηση της ισπανικής παραγωγής την προηγούμενη δεκαετία (από 600 χιλ. τόνους η 
ισπανική παραγωγή σήμερα ξεπερνά το 1.2 δις τόνους.) και αφετέρου στην απόκτηση μεγαλύτερης 
πρόσβασης στα μεγάλα δίκτυα εμπορίας ελαιολάδου στο εξωτερικό. 

- Μια εξέλιξη που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια είναι η τάση των μεγάλων σούπερ μάρκετ να 
τυποποιούν ελαιόλαδο για λογαριασμό τους με δική τους ετικέτα (private label), κάτι που θα 
μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια ενδιάμεση λύση μεταξύ της εξαγωγής του προϊόντος σε μορφή χύμα 
και της εμπορίας του σε επώνυμη συσκευασία με το σήμα του ξένου εισαγωγέα. Συνήθως οι 
ιδιωτικές ετικέτες που χρησιμοποιούν οι ξένες αλυσίδες, αναφέρουν την προέλευση του προϊόντος, 
κάτι που βοηθά στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ελληνικού ελαιολάδου σε σύγκριση με την 
υφιστάμενη κατάσταση που το προϊόν μας εξάγεται χύμα, αναμειγνύεται με άλλα ελαιόλαδα και 
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καταναλώνεται ως ξένο. Επίσης οι πωλήσεις/ εξαγωγές με private label αποφέρουν υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία στην περίπτωση που η τυποποίηση γίνεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του 
ξένου λιανοπωλητή. Ασφαλώς όμως αυτός δεν είναι ο ιδανικός τρόπος εμπορίας του ελαιολάδου 
μας καθώς δημιουργεί υπερβολική εξάρτηση από τους ξένους συγκεκριμένους πελάτες για 
λογαριασμό των οποίων τυποποιείται. 

- Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η τάση αύξησης της παραγωγής σε νέες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ήδη αισθητό και μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες 
χωρών που εμφανίζονται σιγά σιγά στο προσκήνιο. Η μια κατηγορία αφορά στις χώρες της Βορείου 
Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου (Τουρκία, Αίγυπτος, Συρία, Τυνησία, Αλγερία κλπ) και η 
άλλη κατηγορία αφορά στις υπερπόντιες χώρες του νέου κόσμου που έχουν κλίμα κατάλληλο. 
Πρόκειται για τις ίδιες χώρες που προ δεκαετίας άρχισαν τη συστηματική καλλιέργεια της αμπέλου 
και σήμερα παράγουν κρασιά αρίστης ποιότητας απειλώντας άμεσα την πρωτοκαθεδρία της 
Ευρώπης στο προϊόν αυτό (Καλιφόρνια, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Νότια Αμερική κλπ). Επίσης θα 
πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προσπάθειες για καλλιέργεια της ελιάς και στις μεγάλες ασιατικές 
χώρες όπως η Κίνα, το Πακιστάν και ενδεχομένως η Ινδία. Ασφαλώς, εάν θέλουμε το ελαιόλαδο να 
έχει μεγάλη δημοτικότητα στην προτίμηση των ξένων καταναλωτών, θα πρέπει να δεχτούμε ότι θα 
υπάρξουν στο μέλλον και άλλες χώρες που θα ενδιαφερθούν για την παραγωγή ελαιολάδου και 
πιθανόν θα το πετύχουν. 

 
3. Συμπεράσματα 

• Λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές αυξητικές τάσεις της παγκόσμιας κατανάλωσης μπορούμε να 
προβλέψουμε ότι σε λίγα χρόνια ίσως έχουμε και νέους παίκτες στην παγκόσμια αγορά. Η 
στρατηγική μας επομένως θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτό τον παράγοντα. Το ελαιόλαδο 
είναι ένα κατ’ εξοχήν προϊόν εντάσεως εργασίας και κατά συνέπεια θα παραμείνει ένα ακριβό 
προϊόν που θα στοχεύει σε αγορές-θύλακες , ανάλογα με τις καταναλωτικές συνήθειες και το 
επίπεδο ανάπτυξης της κάθε χώρας. Οι χώρες παραγωγής της Βορείου Αφρικής θα έχουν σημαντικό 
πλεονέκτημα στις τιμές λόγω χαμηλού εργατικού κόστους, αλλά ενδεχομένως θα υστερούν στην 
ποιότητα και στην εμπορία του προϊόντος διεθνώς, άρα θα εξαρτώνται από τις γειτονικές μεγάλες 
ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία) για την προώθησή του. Ήδη μεγάλες ποσότητες της παραγωγής 
τους κατευθύνονται στις χώρες αυτές σε μορφή χύμα, όπου αναμειγνύεται  με άλλα ελαιόλαδα και 
εξάγεται ως ιταλικό ή ισπανικό. Σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι το ελαιόλαδο, σύμφωνα 
με τις απόψεις πολλών τυποποιητών, εντάσσεται στα προϊόντα πολυτελείας των οποίων η ποιότητα 
καθορίζεται συχνά από το συγκεκριμένο τρόπο ανάμειξης διαφόρων ποιοτήτων και ποικιλιών (όπως 
τα καπνά, ο καφές, το ουίσκι, το κρασί κλπ). Οι Ιταλοί στον τομέα αυτό είναι οι αδιαμφισβήτητοι 
ηγέτες. Η ανάμειξη εξυπηρετεί αφενός τη δημιουργία μιας σταθερής γεύσης και ποιότητας 
διαχρονικά και αφετέρου δίνει μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές.  

• Η κατηγορία των χωρών που αναφέραμε ως νέες χώρες, αν έχει την ίδια επιτυχία στο ελαιόλαδο με 
εκείνη που είχε με τα κρασιά προ δεκαετίας, τότε οι μεσογειακές χώρες θα αντιμετωπίσουν ένα νέο 
σημαντικό ανταγωνιστή στις ξένες αγορές. Σημειώνουμε εδώ ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί 
και περιορίζει την παραγωγή ελαιολάδου σε συγκεκριμένα ανώτατα όρια, οι άλλες χώρες δεν έχουν 
την ίδια πολιτική και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν συγκεκριμένη πολιτική για το ελαιόλαδο 
ακόμα. 

 
 
 
 

4. Προτάσεις 
Με τα δεδομένα αυτά, η χώρα μας θα πρέπει να εντείνει την εξαγωγική της προσπάθεια ώστε να κατακτήσει 
μεγαλύτερο μέρος των ξένων αγορών περιορίζοντας τις εξαγωγές χύμα προς Ιταλία και αναπτύσσοντας 
επώνυμα διεθνώς αναγνωρίσιμα προϊόντα. Η επιτυχής έκβαση αυτής της προσπάθειας θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις τόσο για την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, όσων και των εμπορικών 
επιχειρήσεων οι οποίες θα στραφούν στην πρακτική που ακολουθούν και οι άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες, της 
δημιουργίας δηλαδή επωνύμων προϊόντων βασισμένων στα σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά και 
ανταγωνιστικές τιμές.  
 
Το κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια αυτή είναι η ύπαρξη μεγάλων εταιριών με την απαιτούμενη 
οικονομική επιφάνεια για την στήριξη μεγάλων εξαγωγικών προγραμμάτων. Παρόλο ότι είμαστε μια χώρα 



 420  

με μεγάλη κατανάλωση ελαιολάδου, δυστυχώς δεν αναπτύχθηκαν έγκαιρα μεγάλες εταιρίες τυποποίησης με 
επώνυμα προϊόντα, κυρίως λόγω της παραδοσιακής πρακτικής της εμπορίας του ελαιολάδου στην 
εσωτερική αγορά με τη μέθοδο του ‘τενεκέ’. Η πρόσφατη στροφή στην κατανάλωση συσκευασμένου και 
επωνύμου ελαιολάδου, ασφαλώς επιτρέπει την ανάπτυξη επωνύμων προϊόντων και την επέκταση των 
ελληνικών εταιριών. 
 
Πάντως, αν δεν γίνουν συστηματικές προσπάθειες κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα τα επόμενα χρόνια, 
υπάρχει κίνδυνος οι βασικοί ‘θύλακες’ στο εξωτερικό, όπου θα μπορεί κανείς να βρει επώνυμο ελληνικό 
ελαιόλαδο, θα παραμείνουν οι μικρές ομογενειακές μας αγορές, ενώ ένα μέρος των χύμα εξαγωγών μας 
στην Ιταλία θα αντικατασταθεί με εξαγωγές συσκευασμένου ελαιολάδου με τη μέθοδο private label δηλαδή 
με επωνυμία των ξένων μεγάλων σούπερ μάρκετ. Επίσης θα πρέπει να εκτιμηθεί μεσοπρόθεσμα η πορεία 
της παραγωγής μας και της εγχώριας κατανάλωσης, καθώς και οι εγχώριες πωλήσεις προς τους 
πολυάριθμους επισκέπτες της χώρας μας (που είναι  η πιο προσοδοφόρα μορφή εξαγωγής του) ώστε να 
καταστρωθεί μία στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη και τις παραμέτρους αυτές. 
 
 
 
 


