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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έρευνα μελετά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εξαγωγών 

ελαιολάδου στη Γερμανία και τη σύγκρισή της με την αντίστοιχη των 

ιταλικών και ισπανικών εξαγωγών ελαιολάδου. Περιλαμβάνει γενικά 

στοιχεία για την ελιά και το ελαιόλαδο και στατιστικά στοιχεία για τη 

παραγωγή, τη κατανάλωση και το εμπόριο ελαιολάδου. Γίνεται αναφορά 

στη πολιτική της Ε.Ε. για το ελαιόλαδο, στους κανόνες εμπορίας του και 

στο δίκτυο διανομής του στην Ελλάδα. Για τη μέτρηση της 

ανταγωνιστικότητας χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Μεριδίου Αγοράς, 

Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου, Ομοιότητας Εξαγωγών, Συγκριτικού 

Πλεονεκτήματος Εμπορίου, Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης και ο 

Δείκτης Ενδοκλαδικού Εμπορίου. 

 

SUMMARY 
The search studies the competitiveness of the Greek exports for the 

olive oil and its comparison with the competitiveness of the Italian and 

Spanish exports for the olive oil. It includes data for olives and olive oil and 

statistical data for the production, the consumption and the trade of the 

olive oil. It mentions the policy of the European Union for the olive oil, the 

laws of the retail sale of the olive oil and the networks of its distribution in 

Greece. The competitiveness was measured by the Export Market Share, 

the Herfindahl Index, the Export Similarity Index, the Relative Trade 

Advantage (RTA), the Net Export Index and the Intra – Industry Trade 

Index.   
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  

 Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη μεταπτυχιακή διατριβή στα πλαίσια 

των μεταπτυχιακών σπουδών στο τομέα της Αγροτικής Οικονομίας της 

Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Ο γεωργικός τομέας στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

γιατί ο αριθμός των γεωργών στη χώρα είναι μεγάλος. Επίσης, τα 

γεωργικά προϊόντα συμβάλλουν σημαντικά στο ύψος του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) και συν τοις άλλοις επιδρούν θετικά στην αξία 

του εξαγωγικών επιδόσεων της Ελλάδας. Η καλλιέργεια της ελιάς 

συναντάται από αρχαιοτάτων χρόνων στην Ελλάδα και συνεχίζει να 

καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό έως και σήμερα. Το ελαιόλαδο, προϊόν της 

επεξεργασίας της ελιάς, αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ελληνικά προϊόντα 

το οποίο πρωταγωνιστεί και στο εξωτερικό εμπόριο.  

 Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού 

ελαιολάδου στην αγορά της Γερμανίας, μια αγορά που τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζει μεγάλη αύξηση στη κατανάλωση του συγκεκριμένου 

προϊόντος. Οι ανταγωνιστές της χώρας μας είναι οι χώρες της Ιταλίας και 

της Ισπανίας, οι οποίες μαζί με την Ελλάδα, βρίσκονται στις πρώτες θέσεις 

των εξαγωγικών επιδόσεων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε διαχρονική ανταγωνιστικότητα 

των τριών χωρών, χρησιμοποιώντας διαχρονικά δεδομένα και εξάγονται 

συμπεράσματα για τις μελλοντικές τάσεις των ελληνικών εξαγωγών. 

 Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να προσεγγιστούν η 

ιστορική αναδρομή της ελαιοκαλλιέργειας, οι συνθήκες παραγωγής της και 

ο τρόπος παραγωγής του ελαιολάδου. Στο 2ο κεφάλαιο εξετάζεται ο 

κλάδος του ελαιολάδου στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 

κόσμο, με τη βοήθεια δευτερογενών στοιχείων που αφορούν τη 

παραγωγή, τη κατανάλωση και το εξαγωγικό εμπόριο.  

 Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το ελαιόλαδο μέσα από τους κανονισμούς που διέπουν την Κοινή 

Οργάνωση Αγοράς στην οποία ανήκει. Στο επόμενο κεφάλαιο 



αναπτύσσονται η αλυσίδα εμπορίας του ελαιολάδου και οι κανόνες που 

ισχύουν για την εμπορία του. 

 Τα τρία τελευταία κεφάλαια μελετούν την ανταγωνιστικότητα του 

ελληνικού ελαιολάδου στη Γερμανία. Στο 5ο κεφάλαιο δίνεται η έννοια της 

ανταγωνιστικότητας και αναλύονται οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για 

την εκτίμησή της. Στο επόμενο παρουσιάζονται η εκτίμηση, η ερμηνεία και 

η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δεικτών για την Ελλάδα, την Ιταλία 

και την Ισπανία. Στο τελευταίο 7ο κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα 

και προτείνονται κάποιες ενέργειες για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου.            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o  
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
 

1.1. Το δέντρο της ελιάς 
 

Η ελιά είναι αειθαλές, καρποφόρο δέντρο, που ονομάζεται 

συνηθέστερα ελαιόδεντρο και είναι πολύτιμο για τον καρπό του, ο οποίος 

αποτελεί βασικό μέσο διατροφής. Είναι ανώτερο φυτό, αγγειόσπερμο, 

δικότυλο, συμπέταλο της τάξης των Στρεψιανθών. Η ελιά ανήκει και έδωσε 

το όνομα της σε μια οικογένεια φυτών τους Ελαιϊδες (Oleaceae), πολύ 

διαφορετικών στην εμφάνιση, αλλά με αρκετά βασικά χαρακτηριστικά 

κοινά, κυρίως στα όργανα του πολλαπλασιασμού τους. Η οικογένεια αυτή 

περικλείει φυτά με άνθη μικρά, άσπρα ή ωχρά, μυρωδάτα, συγκεντρωμένα 

σε ταξιανθία τύπου φόβης, που βγαίνει συνήθως στη μασχάλη των 

φύλλων, συχνά όμως και στην άκρη του βλαστού. Επίσης, η οικογένεια 

Oleaceae χαρακτηρίζεται από το μικρό ή ελλείπων κάλυκα, την άστροφη 

στεφάνη, τους δύο στήμονες, τα συμφυή καρποπέταλα και τη δίχωρη 

ωοθήκη. 

Το δέντρο της ελιάς είναι αιωνόβιο και φτάνει σε ύψος 10 – 15 

μέτρα. Οι ρίζες της σε άγονα εδάφη φθάνουν σε βάθος 5 – 10 μέτρα, αλλά 

σε γόνιμα εδάφη αναπτύσσονται επιπόλαια και με την πάροδο του χρόνου 

και τη διάβρωση του εδάφους μένουν εκτεθειμένες στον αέρα. Ο κορμός 

αποκτά πολλά εξογκώματα και μεγάλες κοιλότητες. Τα φύλλα είναι 

λογχοειδή και έχουν χρώμα πράσινο στην πάνω και αγριοπράσινο στην 

κάτω επιφάνειά τους. Ανθίζει τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και ευδοκιμεί σε 

ήπιες και ξηρές περιοχές δηλαδή σε περιοχές με κλίμα που χαρακτηρίζεται 

από μαλακό και υγρό χειμώνα και ξηρό και θερμό καλοκαίρι. Γι’ αυτό το 

λόγο προτιμά τις παραθαλάσσιες περιοχές στις οποίες οι μεταβολές της 

θερμοκρασίας δεν είναι μεγάλες και απότομες. Οι χαμηλές θερμοκρασίες 

αλλά και οι πολύ υψηλές όταν συνοδεύονται από ξηρούς ανέμους 



προκαλούν ζημιές στο δέντρο. Η ελιά μπορεί να αναπτυχθεί σε φτωχά και 

ξηρά εδάφη και το γεγονός αυτό εξασφαλίζει τη μακροζωία και τη 

διατήρηση της παραγωγικότητας της. 

Σε μια σειρά ετών παραγωγής ενός ελαιώνα παρατηρείται μεγάλη 

διακύμανση στο ύψος της παραγωγής. Η εξήγηση που δίνεται σ’ αυτή τη 

μεγάλη ανομοιομορφία είναι πολύπλοκη και γι’ αυτό δεν είναι ποτέ 

ικανοποιητική. Διαφορετικά συμπεράσματα βγαίνουν από την εξέταση της 

παραγωγικότητας ενός ελαιώνα στο σύνολό του, παρά από την εξέτασή 

της σε κάθε δέντρο του ελαιώνα ξεχωριστά. Η εξέταση αυτή δείχνει ότι ενώ 

μερικά δέντρα του ελαιώνα καρπίζουν άφθονα μια χρονιά , άλλα του ίδιου 

ελαιώνα δίνουν τον ίδιο χρόνο μικρή ή ελάχιστη σοδειά. Πολλές φορές 

πάλι, όλα τα δέντρα του ελαιώνα ή τα πιο πολλά  καρπίζουν άφθονα 

ακόμα και δύο συνεχόμενες χρονιές, αν και η περίπτωση αυτή είναι 

σπάνια. Έτσι παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις στην παραγωγή του 

ελαιώνα ανά ένα ή δύο έτη. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

«Παρενιαυτοφορία» και επηρεάζει άμεσα τις ετήσιες τιμές παραγωγού 

τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στη βρώσιμη ελιά εξαιτίας των διακυμάνσεων 

της προσφερόμενης ποσότητάς τους στην αγορά (Περιοδικό’’Ελια και 

ελαιόλαδο’’, Αύγουστος 2003). 

Το γένος Ελαία (Olea) περιλαμβάνει 30 είδη από τα οποία μόνο το 

είδος Olea europaea L. (Ευρωπαϊκή Ελιά) παρουσιάζει οικονομικό 

ενδιαφέρον. Το γένος αυτό υποδιαιρείται σε δύο υποείδη, 

o την άγρια ελιά (OLEA EUROPAEA SILVESTRIS) 

o την ήμερη, κοινή, φαγώσιμη ελιά (OLEA EUROPAEA 

SATIVA) (Βασιλακάκης, 1996). 

 

1.2. Η καταγωγή της ελιάς 
 

Η καταγωγή του ελαιόδεντρου δεν έχει προσδιορισθεί με ακρίβεια. 

Χάνεται στους θρύλους και στις παραδόσεις των λαών γύρω απ’ τη 

Μεσόγειο. Αυτό είναι φυσικό, αφού το δέντρο της ελιάς είναι στενά δεμένο 

με την ιστορία των μεσογειακών λαών. Το ελαιόδεντρο είναι τυπικός 



εκπρόσωπος του μεσογειακού κλίματος. Η λεκάνη της Μεσογείου παρέχει 

ιδεώδες περιβάλλον από πλευράς κλιματολογικών και τοπογραφικών 

συνθηκών για την ελαιοκαλλιέργεια και δε γεννιέται αμφιβολία ότι η ελιά 

αυτοφυόταν σ’ αυτή την περιοχή από την εποχή που ο άνθρωπος 

ανακάλυψε τη γεωργία. 

Πολλοί ιστορικοί συγγραφείς θεωρούν ως πιο πιθανό τόπο 

προέλευσης της ελιάς την περιοχή της Συρίας και της Μικράς Ασίας. Αυτό 

το στηρίζουν στο γεγονός ότι οι πλαγιές των βουνών στη βόρεια Συρία, 

κοντά στα σύνορα της Τουρκίας είναι σκεπασμένες από αγριελιές. 

Εντούτοις, αγριελιές απαντούν διάσπαρτες σ’ όλη τη λεκάνη της 

Μεσογείου, στα βόρεια παράλια της Αφρικής, στην Ισπανία, στην Ελλάδα 

και στην Τουρκία. Κατ’ άλλους συγγραφείς τόπος προέλευσής της είναι η 

Αφρική (Αβησσυνία, Αίγυπτος). Στην περιοχή αυτή καλλιεργήθηκε 

συστηματικά από τους σημιτικούς λαούς και διαδόθηκε στην Κύπρο και 

στα βόρεια παράλια της Αφρικής (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία κ.λ.π.).  

Η ελιά με εστία προέλευσης τη βόρεια Συρία διαδόθηκε στα ελληνικά 

νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα από τους Φωκείς και το 600 π.Χ. 

πέρασε στην Ιταλία, τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Τέλος, στην Ισπανία 

έφτασε διαμέσου δύο δρόμων, του ελληνορωμαϊκού και του σημιτικού 

(Άραβες). Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ορισμένες ισπανικές 

ποικιλίες έχουν ονομασίες λατινικές, ενώ άλλες αραβικές. Ο καρπός του 

ελαιόδεντρου λέγεται aceituna και το ελαιόλαδο aceite (λέξεις αραβικές), 

ενώ το δέντρο ονομάζεται olivo (λέξη λατινική). Περίεργο είναι ότι η ελιά 

δεν ήταν αυτοφυής στο Νέο Κόσμο, σε περιοχές με παρόμοιο κλίμα προς 

το μεσογειακό, αλλά μεταφυτεύτηκε εκεί από τους πρώτους Ισπανούς 

αποίκους το 18ο αιώνα. Σε μεταγενέστερη εποχή μεταφέρθηκε από 

Ιταλούς μετανάστες στην Αυστραλία. 

Στην Ελλάδα η ελιά καλλιεργείται από αρχαιοτάτων χρόνων, όπως 

αποδεικνύεται από τα ευρήματα των ανασκαφών. Για παράδειγμα στις 

Μυκήνες βρέθηκε κομμάτι ασημένιου αγγείου που απεικονίζει μια ελιά, ενώ 

στην ίδια περιοχή οι Σλήμαν και Τούντας βρήκαν πυρήνες ήμερης ελιάς. 



Στη Θήρα και στη Κνωσό βρέθηκαν τοιχογραφίες με θέμα την ελιά καθώς 

και συσκευές που έμοιαζαν με ελαιοπιεστήρια. Έτσι, η καλλιέργεια της 

ελιάς στην Κρήτη τοποθετείται μεταξύ 2000 και 1500 π.Χ.(Kiritsakis, 1991). 

 
1.3. Οι αντικειμενικοί σκοποί της καλλιέργειας 
 

Οι αντικειμενικοί σκοποί της καλλιέργειας της ελιάς σε έναν ελαιώνα 

είναι συνυφασμένοι με τα προϊόντα της. Από τον καιρό της προϊστορίας τα 

προϊόντα διατροφής της ελιάς ήταν απαραίτητα στη ζωή μας. Και δεν ήταν 

άλλα από τη βρώσιμη ελιά και το λάδι. Αν και πέρασαν χιλιάδες χρόνια 

καλλιέργειας ο βασικός αντικειμενικός σκοπός της δεν άλλαξε. Παραμένει ο 

καρπός της και το λάδι. Με την ανάπτυξη όμως της επιστήμης στην 

πρακτική της μορφή από την ελιά πήραμε και άλλα προϊόντα. Μερικά 

αυξάνουν τον αριθμό των θρεπτικών ουσιών, όπως η μαργαρίνη, με την 

υδρογόνωση ραφιναρισμένων λαδιών από την επεξεργασία δεύτερων 

λαδιών. Επίσης εκμεταλλευόμαστε τον ελαιοπυρήνα κι απ’ αυτόν βγαίνει 

με εκχύλιση το πυρηνέλαιο. Εκτός αυτού με την αποξήρανση του πυρήνα 

παράγονται καύσιμα, ζωοτροφές, φουρφουρόλη και οργανικά οξέα. Τέλος 

από τα κατακάθια της ελαιοποίησης, τη λεγόμενη μούργα, προκύπτουν 

λάδια κατάλληλα για σαπούνια. 

 

1.4. To ελαιόλαδο 
 

Η σχέση τροφής και φυσιολογίας των οργανισμών είναι από τα πιο 

θαυμαστά λειτουργικά φαινόμενα στη φύση. Σπάνια βρίσκονται τροφές 

που ικανοποιούν πολλές ανάγκες μαζί και γι’ αυτό αυτές που το 

πραγματοποιούν ονομάζονται τέλειες. Μια τέτοια τροφή είναι το λάδι της 

ελιάς. Έτσι τουλάχιστον πιστεύουν οι λαοί που το καταναλώνουν. Για τον 

καταναλωτή το ελαιόλαδο αποτελεί μια εξαίσια τροφή που μπορεί να τον 

κρατήσει γερό και ικανό όσο φτωχό και να είναι το συνολικό του 

διαιτολόγιο. Ένα μονάχα ζητά να ξέρει: «Αν το λάδι που τρώει είναι αγνό, 

παρθένο λάδι ελιάς και καλά παρασκευασμένο ώστε να διατηρεί τα 



διαιτητικά του προτερήματα, να είναι καθαρό και να έχει μικρή οξύτητα. Για 

το διαιτολόγο το λάδι έχει σαφείς τροφικές ιδιότητες που το κάνουν σχεδόν 

αναντικατάστατο στην ανθρώπινη διατροφή (Πρακτικά συνεδρίου του 1ου 

Φεστιβάλ ελαιολάδου, 2006). 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΛΑΔΙΟΥ, ΚΡΕΑΤΟΣ, ΖΑΧΑΡΗΣ 

          1 γραμ. λάδι 9,4 θερμίδες 

1 γραμ. κρέας 4,1 θερμίδες 

   1 γραμ. ζάχαρη 4,1 θερμίδες 

 

 
1.4.1. Η ελαιοσυλλογή 
 

Στις ελαιοποιήσιμες ελιές η συλλογή αρχίζει με την αλλαγή του 

χρώματος από πράσινο-κίτρινο σε πράσινο-ιώδες και κλιμακώνεται, 

ανάλογα με τις συνθήκες, μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών 

(μαύρισμα). Η συλλογή νωρίτερα δίνει λιγότερο και κατώτερης ποιότητας 

λάδι, ενώ η συλλογή αργότερα, όταν οι καρποί έχουν υπερωριμάσει, δίνει 

λάδι υποβαθμισμένης ποιότητας(Κυριτσάκης, 1993). 

Η συλλογή του ελαιοκάρπου είναι η πιο δαπανηρή εργασία και 

αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα της ελαιοκαλλιέργειας σήμερα αφού 

ανεβάζει πολύ το κόστος παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. 

Ανάλογα με την ποικιλία, το ύψος των δέντρων και το φορτίο τους η 

δαπάνη ελαιοσυλλογής είναι δυνατό να φθάσει μέχρι το 70 – 80% του 

συνολικού κόστους παραγωγής και είναι μεγαλύτερη για τις μικρόκαρπες 

ποικιλίες, τα μεγάλα και ψηλά δένδρα και σε χρονιές μικρής καρποφορίας. 

Πολύ συχνά το κόστος ελαιοσυλλογής ισοδυναμεί με το 50% ή και 

περισσότερο της αξίας του προϊόντος. Με τα ημερομίσθια που πρέπει να 

πληρώνουν σήμερα οι καλλιεργητές των ελαιώνων, για να μαζευτούν οι 

ελιές με τους παραδοσιακούς τρόπους συλλογής, η ελαιοκομία γίνεται 

σχεδόν ασύμφορη. Για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και 



τη μείωση του κόστους της ελαιοσυλλογής γίνεται σήμερα, όπου είναι 

δυνατό, διαμόρφωση των δένδρων σε χαμηλά σχήματα και επίσης 

χρησιμοποιούνται διάφορα σύγχρονα βοηθητικά μέσα της ελαιοσυλλογής 

(Πρακτικά συνεδρίου του 1ου Φεστιβάλ ελαιολάδου, 2006). Οι τρόποι 

ελαιοσυλλογής είναι η συλλογή με άρμεγμα, με ραβδισμό, με μηχανικούς 

δονητές και τέλος με τη χρήση καρποπτωτικών. Τα μέσα ελαιοσυλλογής 

είναι τα δίχτυα, τα πανιά, οι χειροκίνητες κτένες και τα μηχανοκίνητα 

ραβδιστήρια (Βέμμος, 2008).  

Ο ελαιόκαρπος μετά τη συλλογή του μεταφέρεται στο ελαιοτριβείο / 

ελαιουργείο όπου υποβάλλεται σε επεξεργασία για την παραλαβή του 

ελαιολάδου. Τα βασικά μηχανήματα ενός σύγχρονου ελαιοτριβείου, με τα 

οποία γίνεται η επεξεργασία του ελαιοκάρπου, είναι,  

o Το αποφυλλωτήριο, όπου απομακρύνονται τα φύλλα της ελιάς. 
o Το πλυντήριο, όπου πλένεται ο ελαιόκαρπος. 
o Ο σπαστήρας, όπου γίνεται όπου γίνεται το σπάσιμο (άλεσμα) του 

ελαιοκάρπου. 
o Ο μαλακτήρας, όπου γίνεται η επεξεργασία της ελαιοζύμης.  
o Ο φυγοκεντριτής (decanter) οριζόντιας διάταξης, όπου γίνεται ο 

διαχωρισμός του ελαιολάδου από τα στερεά συστατικά (ελαιοπυρήνας) 

και τα απόνερα (νερό και φυτικά υγρά).  
o Ο ελαιοδιαχωριστήρας κάθετης διάταξης, όπου γίνεται ο τελικός 

διαχωρισμός του λαδιού από τυχόν νερό και άλλες ακαθαρσίες που 

συγκράτησε κατά τη φυγοκέντριση. 
 
Παράγοντες που κατά την επεξεργασία του ελαιοκάρπου μπορεί να 

επηρεάσουν την ποιότητα του παραλαμβανομένου ελαιολάδου είναι 

κυρίως, 

o Η θερμοκρασία στην οποία θερμαίνεται η ελαιοζύμη κατά τη μάλαξη, 

η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 25ο C. 

o Η έκθεση της ελαιοζύμης στον αέρα (που οδηγεί στην οξείδωση) η 

οποία σε καλής κατασκευής μαλακτήρες περιορίζεται σημαντικά. 



o Η παρουσία στο λάδι ιχνών μετάλλων που αποφεύγεται αν όλες οι 

επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τον καρπό, την ελαιοζύμη και το 

λάδι είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτα μέταλλα καλής ποιότητας. 

Τα περισσότερα (γύρω στο 80%) των ελαιοτριβείων στη χώρα μας 

 είναι φυγοκεντρικά και λειτουργούν με τον παραπάνω τρόπο. Την 

ελαιοκομική περίοδο 2005 – 2006 τα ελαιουργεία της Ελλάδας είχαν τη 

νομική μορφή που φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί. 
 
Διάγραμμα 1.1. Το νομικό καθεστώς των ελληνικών ελαιουργείων την περίοδο 2005-

2006. 
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1.5. Ποιοτικές κατηγορίες ελαιολάδου 
 
 Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΣΕ) έχει θέσει τα κριτήρια για 

το προσδιορισμό του ελαιολάδου και είναι τα παρακάτω. 

o Οξύτητα 

Αποτελεί το βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης για τη ποιότητα του 

ελαιολάδου. Με βάση αυτό το κριτήριο διαχωρίζεται σε βιομηχανικό και 

βρώσιμο. 



o Οξείδωση 

Ο προσδιορισμός της γίνεται με τη μέτρηση των υπεροξειδίων, την 

απορρόφηση στο υπεριώδες φάσμα και άλλες τεχνικές. 

 

o Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

Η γεύση εξαρτάται από τη παρουσία των πτητικών συστατικών, από τα 

λιπαρά οξέα (ελαΪκό και λινελαΪκό οξύ) και τις πολυφαινόλες. 

Προσδιορίζονται με το Panel Test. 

o Χρώμα 

Το είδος των λιποδιαλυτών χρωστικών, οι οποίες επικρατούν στον 

ελαιόκαρπο κατά το στάδιο της συγκομιδής, καθορίζει το χρώμα του 

ελαιολάδου. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 1513/2001 της 23ης Ιουλίου, ο οποίος 

τροποποίησε τον 136/66 του 1998 του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου 

και ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2003, οι ποιοτικές κατηγορίες του 

ελαιολάδου είναι: 

Παρθένο ελαιόλαδο. Είναι το ελαιόλαδο το οποίο παραλαμβάνεται από 

τον καρπό μόνο με μηχανικές μεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες σε 

συνθήκες που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και αυτό το οποίο δεν 

έχει υποστεί καμία άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της μετάγγισης, 

της φυγοκέντρισης και της διήθησης. Αποκλείεται από την κατηγορία αυτή 

το έλαιο που λαμβάνεται με διαλύτες και κάθε μείγμα άλλων λαδιών. Το 

παρθένο ελαιόλαδο κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες. 

 

o Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (extra virgin olive oil). Παρθένο 

ελαιόλαδο με οξύτητα εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ όχι πάνω από  

0,8 γρ./100γρ. 

o Παρθένο ελαιόλαδο ή φίνο (fine virgin olive oil). Παρθένο 

ελαιόλαδο με οξύτητα όχι πάνω από 2 γρ./100γρ. 

o Ελαιόλαδο λαμπάντε (lampante virgin olive oil). Παρθένο 

ελαιόλαδο με οξύτητα πάνω από 2 γρ./100γρ. Προορίζεται για 

βιομηχανική χρήση ή εξευγενισμό (ραφινάρισμα).  



Εξευγενισμένο ελαιόλαδο (refined olive oil). Ελαιόλαδο λαμβανόμενο 

από τον εξευγενισμό παρθένων ελαιόλαδων λαμπάντε με οξύτητα όχι 

πάνω από 0,3 γρ./100γρ.  

Ελαιόλαδο (pure olive oil). Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα 

ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, με οξύτητα όχι πάνω από 1 γρ./100γρ. 

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο. Ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τους 

πυρήνες της ελιάς κατόπιν επεξεργασίας με διαλύτες ή με φυσικά μέσα. 

Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο. Ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τον 

εξευγενισμό του ακατέργαστου πυρηνελαίου του οποίου η οξύτητα δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 0,3 γρ./100 γρ. 

Πυρηνέλαιο. Ελαιόλαδο που αποτελείται από μείγμα εξευγενισμένου 

πυρηνελαίου και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός από το ελαιόλαδο 

λαμπάντε, του οποίου η οξύτητα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 γρ./100 γρ. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o  

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
2.1. Ο ελαιοκομικός τομέας στην Ελλάδα 
 

Ο ελαιοκομικός τομέας για την Ελλάδα είναι από τους 

σημαντικότερους γεωργικούς κλάδους γι’ αυτό το λόγο είναι χρήσιμο να 

αναφερθούν μερικά στοιχεία. Κατά την τελευταία απογραφή του 2001 

καταγράφτηκαν 35.790.843 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε όλη την 

Ελλάδα. Η αύξηση από το 1991 είναι της τάξης του 0,55% γιατί τότε η 

καλλιεργούμενη γη ήταν 35.594.310. Το 2001 η έκταση που καλλιεργείται 

με ελαιόδενδρα είναι 7.875.000 στρέμματα και παρατηρείται μια αύξηση 

16% αφού στην προτελευταία απογραφή η αντίστοιχη έκταση ήταν 

6.787.616 (Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος).  

Η καλλιέργεια των ελαιοδένδρων με σκοπό τη παραγωγή βρώσιμων 

ελιών και ελαιολάδου συναντιέται στην Ελλάδα σε όλες τις περιοχές, 

δηλαδή, σε πεδινές, ημιορεινές αλλά και ορεινές. Αποτελεί μια οικονομική 

διέξοδο για τις ορεινές περιοχές αν και οι ελαιώνες που βρίσκονται στα 

ορεινά είναι σαφώς λιγότεροι σε στρέμματα από αυτούς των ημιορεινών 

και ιδιαίτερα των πεδινών. Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του 

παραγόμενου προϊόντος (ελιά ή ελαιόλαδο) είναι η παρουσία ποτιστικών 

εδαφών. Οι ελαιώνες διακρίνονται σε ποτιστικούς ή ξηρικούς. Στη 

περίπτωση των ποτιστικών οι ελαιοπαραγωγοί παράγουν την ελιά και την 

εμπορεύονται κυρίως ως βρώσιμη ενώ μία μικρή ποσότητα ελιών 

χρησιμοποιείται για τη παραγωγή ελαιολάδου. Αντίθετα, οι 

ελαιοπαραγωγοί με ξηρικά εδάφη επιλέγουν τη παραγωγή ελαιολάδου 

γιατί το μικρό μέγεθος των ελιών δεν τους επιτρέπει να τις εμπορευτούν 

ως βρώσιμες. Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται στοιχεία για την 



έκταση των ελαιώνων, τα ελαιόδενδρα και τη παραγωγή βρώσιμων και 

ελαιοποιήσιμων ελιών. 

Πίνακας 2.1. Η έκταση των ελαιώνων, τα ελαιόδενδρα και η παραγωγή βρώσιμων και 

ελαιοποιήσιμων ελιών σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Ελλάδας το 2005. 

2005 
Έκταση 

(σε στρέμματα) 
Δένδρα 

Βρώσιμες 

ελιές(σε 

τόνους) 

Ελαιοποήσιμες 

ελιές(σε 

τόνους) 

Πεδινές 3.124.906 55.338.693 156.694 1.102.607 

Ημιορεινές 2.915.890 50.741.764 118.449 794.056 

Ορεινές 1.929.497 31.012.442 45.852 442.086 

Σύνολο 7.920.292 137.092.899 320.995 2.339.731 

  Πηγή: Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος 2006 

       

Πίνακας 2.2. Η έκταση των ελαιώνων, τα ελαιόδενδρα και η παραγωγή βρώσιμων και 

ελαιοποιήσιμων ελιών σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Ελλάδας το 2004. 

2004 
Έκταση 

(σε στρέμματα) 
Δένδρα 

Βρώσιμες 

ελιές(σε 

τόνους) 

Ελαιοποήσιμες 

ελιές(σε 

τόνους) 

Πεδινές 3.126.170 55.329.815 123.620 957.268 

Ημιορεινές 2.901.762 50.424.884 105.970 652.176 

Ορεινές 1.913.667 30.929.428 29.595 225.290 

Σύνολο 7.941.599 136.694.137 259.185 1.944.834 

Πηγή: Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος 2006 

 
Πίνακας 2.3. Η έκταση των ελαιώνων, τα ελαιόδενδρα και η παραγωγή βρώσιμων και 

ελαιοποιήσιμων ελιών σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Ελλάδας το 2003. 

2003 
Έκταση 

(σε στρέμματα) 
Δένδρα 

Βρώσιμες 

ελιές(σε 

τόνους) 

Ελαιοποήσιμες 

ελιές(σε 

τόνους) 

Πεδινές 3.122.052 54.688.134 134.722 1.066.587 

Ημιορεινές 2.580.475 49.632.084 115.256 743.062 

Ορεινές 1.905.874 30.720.702 40.746 400.249 

Σύνολο 7.908402 135.040.921 290.724 2.209.899 

Πηγή: Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος 2005 
 



Η αύξηση της συμμετοχής του ελαιοκομικού κλάδου στο γεωργικό 

τομέα της χώρας μας είναι χαρακτηριστική και αναμένεται να έχει την ίδια 

πορεία στο μέλλον. Οι νομοί που διακρίνονται για τη παραγωγή 

ελαιολάδου είναι η Μεσσηνία, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Κέρκυρα και η 

Λέσβος. Ενδεικτικά παρατίθεται η παραγωγή των παραπάνω νομών για 

τις πιο πρόσφατες χρονιές, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία στη 

Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. 
 
Πίνακας 2.4. Ενδεικτικές τιμές παραγόμενης ποσότητας ελαιολάδου στους πέντε 

σημαντικότερους νομούς της Ελλάδας για τις χρονιές 1996, 1997, 1998.(με έντονο μαύρο 

χρώμα η υψηλότερη παραγωγή ανά έτος) 

Παραγωγή 

(σε τόνους) 
1996 1997 1998 

Μεσσηνία 40.108 61.015 54.067 

Ηράκλειο 53.499 57.351 62.932 

Χανιά 33.024 28.794 40.902 

Κέρκυρα 26.948 28.145 27.415 

Λέσβος 31.557 32.844 34.982 

Πηγή: Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος 1997-1999 

 

 Στο σύνολο της χώρας μας η παραγωγή ελαιολάδου κυμαίνεται 

γύρω στους 400.000 τόνους κάθε έτος. Η εθνική στατιστική υπηρεσία 

διαθέτει στοιχεία για τη παραγωγή του ελαιολάδου τόσο για το σύνολο της 

χώρας, όσο και για τις πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές αυτής. 

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την 

κατά μέσο όρο σύνθεση του ελληνικού ελαιολάδου (1997 – 2005) ανάλογα 

με τη περιοχή προέλευσης. 



Προέλευση του ελληνικού παραγόμενου 
ελαιολάδου (μέσος όρος από το 1997 έως 

το 2005)

48%

34%

18%

Πεδινές
Ημιορεινές
Ορεινές

 
 

 Πιο αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η παραγωγή 

ελληνικού ελαιολάδου από το 1997 ως το 2005 στις πεδινές, ημιορεινές και 

ορεινές περιοχές. 
 
Πίνακας 2.5. Η παραγωγή ελαιολάδου σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές στην 

Ελλάδα. 
Παραγωγή 

(σε τόνους) 
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

Πεδινές 185.000 152.000 194.000 175.000 220.000 191.000 232.000 219.000 198.000 

Ημιορεινές 129.000 106.000 147.000 134.000 142.000 142.000 154.000 158.000 142.000 

Ορεινές 72.000 64.000 88.000 69.000 74.000 75.000 82.000 75.000 72.000 

Σύνολο 386.000 322.000 429.000 378.000 435.000 408.000 468.000 452.000 412.000 

 Πηγή: Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος 1998-2006 

 

2.2. Ο ελαιοκομικός τομέας παγκοσμίως 
 
 Οι κυριότερες χώρες παραγωγής ελαιολάδου είναι οι τρεις 

Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα 

οι οποίες παράγουν το 75% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Το 

μεγαλύτερο μέρος από το υπόλοιπο παράγουν επτά άλλες Μεσογειακές 



χώρες (Τυνησία, Τουρκία, Συρία, Μαρόκο, Ισραήλ, Πορτογαλία, Αλγερία). 

Οι Η.Π.Α. (Καλιφόρνια) έχουν μια ετήσια παραγωγή η οποία μόλις αγγίζει 

το 0,1% της παγκόσμιας παραγωγής. Στις ελαιοπαραγωγικές χώρες έχει 

τα τελευταία χρόνια προστεθεί και η Αυστραλία, με ετήσια παραγωγή 

1.000 τόνους η οποία αναμένεται να αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Στον 

πίνακα 2.6. παρουσιάζονται τα στοιχεία για τη παραγωγή των τριών 

μεγάλων ελαιοπαραγωγών χωρών, δηλαδή της Ισπανίας, της Ιταλίας και 

της Ελλάδας. Τα στοιχεία αναφέρονται στις δέκα τελευταίες χρονιές (τα 

στοιχεία για τις χρονιές 2006 και 2007 είναι προσωρινά) όπως τα 

δημοσίευσε στην ηλεκτρονική του διεύθυνση το Διεθνές Συμβούλιο 

Ελαιολάδου (ΙΟΟC). 

 
Πίνακας 2.6. Παραγωγή ελαιολάδου στην Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

(σε τόνους) 
ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1998 792.000 404.000 452.000 

1999 670.000 735.000 468.000 

2000 973.000 509.000 408.000 

2001 1.411.000 656.700 435.000 

2002 861.000 634.000 378.000 

2003 1.412.000 685.000 429.000 

2004 990.000 879.000 322.000 

2005 827.000 636.000 386.000 

2006(προσωρινά) 1.109.000 603.000 370.000 

2007(προσωρινά) 1.229.000 500.000 360.000 

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (IOOC) 

 

 Η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου παρουσιάζει αυξητική τάση 

τα τελευταία χρόνια. Από το 1990 ως το 2007 έχει αυξηθεί κατά 72%. Το 

σημαντικότερο μέρος της κατανάλωσης (γύρω στο 71%) γίνεται βέβαια 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στις χώρες παραγωγής του 

ελαιολάδου. Η κατανάλωση ελαιολάδου στις μη ελαιοπαραγωγικές χώρες 



ΗΠΑ και Καναδά, μέχρι το 1983, και στην Αυστραλία μέχρι το 1990, ήταν 

περιορισμένη και προήρχετο κυρίως από τους μετανάστες των 

ελαιοπαραγωγών χωρών Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία καθώς και των άλλων 

Μεσογειακών χωρών. Η εικόνα αυτή αλλάζει μετά τα έτη αυτά οπότε 

αρχίζει η συστηματική καμπάνια του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου η 

οποία στηρίχθηκε στα αποτελέσματα της μελέτης των επτά χωρών, όπου 

καταδεικνύεται η μακροβιότητα και οι μειωμένοι θάνατοι από 

καρδιαγγειακές παθήσεις σε περιοχές όπου η χρήση λιπαρών υλών 

περιοριζόταν μόνο στο ελαιόλαδο, καθώς και στη «Μεσογειακή δίαιτα». 

Ταυτόχρονα ιατρικές μελέτες καταδεικνύουν την υπεροχή του ελαιολάδου, 

ενός λαδιού που είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. 

  

 Στην κρίσιμη αυτή περίοδο οι Ιταλοί είναι ήδη οργανωμένοι στην 

αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά, με τοπικά δίκτυα διανομών, με την 

κουζίνα τους ήδη διαδεδομένη στην Αμερική και με την παρουσία των 

Ιταλών μεταναστών πολύ πιο έντονη από των Ελλήνων και με 

περισσότερη διείσδυση στην αμερικανική κοινωνία. Η ετήσια κατανάλωση 

από 25.000 τόνους μέχρι το 1983 εκτινάσσεται μέσα σε μια δεκαετία στους 

425.000 τόνους μετά την καμπάνια του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. 

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στον Καναδά. 

 

 Η κατάσταση στην Αυστραλία εξελίσσεται διαφορετικά. Η αγορά 

ελαιολάδου κυριαρχείται από τους Ισπανούς με ένα ποσοστό 60%, παρ’ 

όλο ότι δεν υπάρχει σημαντικός ισπανικός πληθυσμός στη χώρα αυτή. Η 

επιτυχία των Ισπανών οφείλεται στο ότι αυτοί ξεκίνησαν πρώτοι και 

οργάνωσαν την αγορά τους κατ’ ευθείαν στα κύρια σημεία πώλησης, 

δηλαδή τα σούπερ-μάρκετ, ενώ οι Έλληνές και οι Ιταλοί απευθύνονται 

κυρίως στα Ethnic shops. Ταυτόχρονα η ενημερωτική καμπάνια του 

Διεθνούς Συμβουλίου από το 1990 είχε τα αντίστοιχα αποτελέσματα των 

ΗΠΑ και Καναδά. Η ετήσια κατανάλωση από 10.000 τόνους το 1990 

εκτινάσσεται στους 18.000 τόνους μέσα σε μια τετραετία. 

 



 Εκτός από τις προαναφερθείσες χώρες και σε άλλες χώρες, όπως η 

Αγγλία η Γερμανία και πιο πρόσφατα η Ιαπωνία, η αγορά του ελαιολάδου 

παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση και θα πρέπει να αποτελέσει στόχο 

των εξαγωγικών εταιρειών. Η περίπτωση της Ιαπωνίας αποτελεί ένα 

λαμπρό παράδειγμα στρατηγικής διείσδυσης ενός προϊόντος, αγνώστου 

στις γαστριμαργικές συνήθειες του λαού αυτού, από τους Ιταλούς. Η 

εισαγωγή ελαιολάδου συνοδεύτηκε από τη προαναφερθείσα καμπάνια του 

Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου με ταυτόχρονη παρουσίαση της ιταλικής 

κουλτούρας και κουζίνας καθώς και των πλεονεκτημάτων της 

«Μεσογειακής διατροφής» που με τον τρόπο που εισάγεται τονίζεται ένας 

ιταλικός χαρακτήρας της διατροφής αυτής. Στην Αγγλία η αγορά 

ακολούθησε άλλο μονοπάτι. Με έντονη την παρουσία ιδιωτικής ετικέτας 

στα προϊόντα των σούπερ-μάρκετ, το ελαιόλαδο δεν θα μπορούσε να 

αποτελέσει εξαίρεση. Σήμερα το 60% των συνολικών πωλήσεων 

τυποποιημένου ελαιολάδου διατίθεται με ετικέτες του αντίστοιχου σούπερ-

μάρκετ, δηλαδή χωρίς ταυτότητα προέλευσης. Το υπόλοιπο 40% 

κυριαρχείται από δύο άλλες μάρκες ιταλικής προέλευσης. Η Ιταλία είναι η 

χώρα που τροφοδοτεί τη Γερμανία με μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου 

καθώς το μερίδιο αγοράς του ιταλικού ελαιολάδου σ’ αυτήν κυμαίνεται από 

80 έως 90 %. Η Γερμανία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία 

εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση ελαιολάδου. Η κατά 

κεφαλή κατανάλωση αυξήθηκε κατά 164% από το 1994 ως το 2003 

σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων (FAO). Η αυξητική τάση 

συνεχίζεται και μετά το 2003 (IOOC), αφού το 2003 η ποσότητα 

ελαιολάδου που καταναλωνόταν ήταν περίπου 38.500 τόνους και το 2007 

άγγιξε τους 46.000 τόνους.    

 Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ετήσια κατά κεφαλή 

κατανάλωση στις τρεις κύριες καταναλωτικές χώρες και στη Γερμανία στην 

οποία παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη αύξηση από οποιαδήποτε χώρα της 

Ε.Ε. 
 



Πίνακας 2.7. Ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και 

Γερμανία 
Κιλά ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

1994 17,89 12,30 11,47 0,17 

1995 17,56 11,90 11,36 0,19 

1996 17,80 11,78 11,40 0,21 

1997 17,64 12,15 11,55 0,22 

1998 17,94 12,54 11,38 0,29 

1999 17,17 12,58 11,32 0,39 

2000 17,08 12,94 11,45 0,38 

2001 17,10 13,06 11,63 0,42 

2002 14,85 13,14 11,71 0,47 

2003 15,62 13,14 11,72 0,45 

Πηγή: FAO 

Παγκοσμίως, η παραγωγή και η κατανάλωση ελαιολάδου 

παρουσιάζει αυξητική τάση. Στον τομέα της παραγωγής η διακύμανση από 

έτος σε έτος είναι μεγαλύτερη. Παρά το γεγονος αυτό η παραγωγή έχει 

σχεδόν διπλασιαστεί. Διπλασιασμός παρατηρείται και στη ποσότητα 

ελαιολάδου που καταναλώνεται, με την αυξητική τάση να είναι πιο σταθερή 

από αυτή της παραγωγής. 

 
Διάγραμμα 2.1. Παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση από το 1990 έως το 2007. 
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Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το  FAO. 
 



2.3. Το εμπόριο ελαιολάδου 
 

Στο τομέα του ελαιολάδου ο μεγάλος κυρίαρχος τόσο στις εξαγωγές 

όσο και στις εισαγωγές είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δε θα μπορούσε να 

είναι διαφορετικά αφού στις τάξεις της έχει τις τρεις μεγαλύτερες 

εξαγωγικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία). Όσο για τις εισαγωγές 

παρατηρείται σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια μετά τη μερική 

απελευθέρωση του εμπορίου που αποφασίστηκε το 1994 στο Μαράκες. Η 

μείωση των δασμών επέδρασε θετικά στις εισαγωγές της Ένωσης αλλά 

και στη διείσδυση του ελαιολάδου της, καθώς παρατηρήθηκε άνοδος στις 

κύριες αγορές εισαγωγής (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Βραζιλία 

κ.α.) αν και σε μερικές από αυτές το ελαιόλαδο είχε ήδη ελεύθερη 

πρόσβαση. 

Τη δεκαετία του ’90 οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλυπταν 

το 54,5% των παγκόσμιων εξαγωγών στο τομέα του ελαιολάδου 

(Commission of the European Communities, 2002). Από το 2000 το 

ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 57,1%. Η Ε.Ε. είναι, επίσης, η δεύτερη χώρα 

(συνασπισμός χωρών) στις εισαγωγές ελαιολάδου. Στον παρακάτω 

πίνακα αναφέρονται οι εξαγόμενες και εισαγόμενες ποσότητες της Ένωσης 

με τρίτες χώρες τα τελευταία 10 χρόνια και δε συμπεριλαμβάνονται οι 

ποσότητες που αναφέρονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 
 
Πίνακας 2.8. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της Ε.Ε. με τρίτες χώρες (σε τόνους) 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

1998 208.500 225.500 

1999 296.500 116.500 

2000 291.000 127.000 

2001 324.500 42.500 

2002 313.500 93.500 

2003 324.500 231.500 

2004 330.500 186.000 

2005 310.500 189.000 



2006 332.000 230.000 

2007 336.000 219.000 

  

Στην Ε.Ε. υπάρχουν οι 3 μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες, η Ισπανία, 

η Ιταλία και η Ελλάδα και αυτό επιτρέπει την Ε.Ε. να έχει θετικό εμπορικό 

ισοζύγιο στο εμπόριο ελαιολάδου με τρίτες χώρες. Σ’ αυτό το σημείο 

πρέπει να αναφερθεί πως η Ελλάδα έχει μηδαμινή συνεισφορά στις 

εξαγωγές της Ε.Ε. γιατί οι εξαγωγές της σε χώρες εκτός της Ένωσης είναι 

ελάχιστες και δε ξεπερνούν τις 10.000 τόνους (IOOC). Οι επόμενες σχετικά 

μεγάλες εξαγωγικές χώρες είναι η Τυνησία, η Τουρκία και η Συρία. Στον 

παρακάτω πίνακα υπάρχουν οι μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις 

ελαιολάδου στο κόσμο από το 1996 ως το 2006. 

 
Πίνακας 2.9. Οι εξαγόμενες ποσότητες των μεγαλύτερων εξαγωγικών χωρών (σε 

τόνους). 

ΕΤΗ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΥΝΗΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΥΡΙΑ 

1996 203.500 151.500 125.000 115.000 40.500 6.000 

1997 419.000 196.000 98.000 117.000 35.000 3.000 

1998 397.500 189.500 107.500 175.000 86.000 4.000 

1999 224.500 218.500 203.000 112.000 16.500 2.500 

2000 400.000 307.500 104.000 95.000 92.000 10.000 

2001 453.500 272.500 178.000 22.000 28.000 5.500 

2002 567.500 290.000 74.000 40.000 74.000 30.500 

2003 514.000 277.500 96.500 209.000 46.000 28.000 

2004 648.500 427.300 43.500 96.000 93.500 36.000 

2005 528.200 151.000 98.500 115.500 73.000 35.000 

Πηγή: IOOC 

 

Η Ισπανία, η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα ελαιολάδου, εξάγει το 

50% από τις ποσότητές της στην Ιταλία ενώ το υπόλοιπο στις ΗΠΑ, στη 

Γαλλία, στην Πορτογαλία, στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία. 

Η χώρα μας εξάγει σχεδόν το σύνολο της ποσότητάς της στην Ιταλία 

και αυτό το γεγονός απεικονίζει το φτωχό δίκτυο εμπορίας που διαθέτει. 



Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι πως το προϊόν εξάγεται σε μορφή 

χύμα και στη συνέχεια οι Ιταλοί συσκευάζουν και το εξάγουν με ιταλική 

ετικέτα, χωρίς να υποδηλώνουν τη χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης. 

Αυτό έχει ως συνέπεια οι Ιταλοί να κερδίζουν την υπεραξία του 

τυποποιημένου και συσκευασμένου ελληνικού προϊόντος. Εκτός αυτού, 

είναι δύσκολη η είσοδος του ελληνικού ελαιολάδου σε αγορές, γιατί οι 

καταναλωτές έχουν συνδυάσει το συγκεκριμένο προϊόν με τη χώρα της 

Ιταλίας. Ουσιαστικά, βοηθούμε τους Ιταλούς να αυξάνουν συνεχώς το 

μερίδιο αγοράς τους εις βάρος της χώρας μας. Γενικά, οι Έλληνες 

εξαγωγείς δεν έχουν εξειδικευτεί στη τυποποίηση, τη συσκευασία και τη 

σήμανση, μέσω ετικέτας, του προϊόντος με αποτέλεσμα να μη βρίσκουν 

δίοδο στο εξωτερικό, εκτός της Ιταλίας, η οποία ενδιαφέρεται για χύμα 

ελαιόλαδο ώστε να το επεξεργαστεί, να το εξάγει και ν’ αποκομίσει τα 

οικονομικά οφέλη.    

Τα προηγούμενα φαίνονται με κατάλληλο τρόπο στα διαγράμματα 

2.2. και 2.3. 

 
Διάγραμμα 2.2. Η διάρθρωση των εξαγωγών της Ισπανίας για την περίοδο 1996-2005. 
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Διάγραμμα 2.3. Η διάρθρωση των εξαγωγών της Ελλάδας για το διάστημα 1996-2005. 

82,70%

17,30%

ΙΤΑΛΙΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

 
Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το ‘’FAO’’. 

 
Οι μεγαλύτερες εισαγωγικές δυνάμεις στο πλανήτη είναι οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη εισάγει 

περίπου το 37% από τις ποσότητες ελαιολάδου που διακινούνται στο 

κόσμο και η δεύτερη περίπου το 26%. Άλλες αγορές που εισάγουν σχετικά 

μεγάλες ποσότητες είναι η Ιαπωνία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και η 

Αυστραλία. Ιδιαίτερα, η Ιαπωνία αύξησε τις εισαγόμενες ποσότητές της τα 

τελευταία χρόνια κατά 100% αφού το 1995 εισήγαγε 16.500 τόνους και το 

2007 31.500. Η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγική χώρα, οι ΗΠΑ, εισάγει 

περίπου το 73% από την Ιταλία, το15% από την Ισπανία και το 10% από 

την Ελλάδα, την Τυνησία και την Τουρκία. Στον επόμενο πίνακα 2.10. 

αναγράφονται οι εισαγόμενες ποσότητες σε τόνους των κυριότερων 

χωρών λαμβάνοντας την Ε.Ε. ως μία χώρα και μη συμπεριλαμβάνοντας το 

ενδοκοινοτικό εμπόριο. 

Η Ιταλία παρόλο που είναι η δεύτερη παραγωγικότερη χώρα και 

είναι ικανή να αντιμετωπίσει μόνη τις ανάγκες της σε ελαιόλαδο, εισάγει  

μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου. Είναι πλέον γνωστή η στρατηγική των 

Ιταλών να εισάγουν «χύμα» ελαιόλαδο από την Ισπανία, την Ελλάδα και 



την Τυνησία, να το επεξεργάζονται και στη συνέχεια να το εμπορεύονται, 

είτε στη χώρα τους είτε στο εξωτερικό, ως ελαιόλαδο Ιταλικής καταγωγής. 
Πίνακας 2.10. Οι εισαγωγές των  μεγαλύτερων εισαγωγικών χωρών από το 1998 ως το 

2007. 
 Η.Π.Α. Ε.Ε. ΙΑΠΩΝΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ

1998 155.000 225.500 28.500 23.500 23.500 18.500 

1999 175.000 116.500 27.000 25.000 25.000 23.000 

2000 200.000 127.000 29.000 25.000 30.000 25.500 

2001 193.000 42.500 31.500 22.500 26.500 24.000 

2002 191.500 93.500 30.500 21.000 31.500 25.000 

2003 226.000 231.500 32.000 23.500 31.000 26.000 

2004 221.000 186.000 32.000 26.500 28.500 32.000 

2005 232.000 189.000 30.000 26.000 29.000 30.000 

2006 260.000 230.000 31.000 33.000 35.000 30.500 

2007 260.000 219.000 31.500 34.000 35.000 30.500 

Πηγή: IOOC 

    
Διάγραμμα 2.4. Η διάρθρωση των εισαγωγών της Ιταλίας το διάστημα 1996-2005. 

 Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το «www.fao.org». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
 
 
3.1. Η ΚΟΑ ελαιολάδου πριν τη μεταρρύθμιση του 1998. 

 

Το ελαιόλαδο, ως μεσογειακό προϊόν, έχει μία εξέχουσα θέση τόσο 

από πλευράς όγκου παραγωγής, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο 

παράγεται σε μεγάλες ποσότητες, αλλά και απασχολεί ένα μεγάλο μέρος 

των παραγωγών κυρίως των μεσογειακών χωρών. Γι’ αυτό το λόγο η 

Κοινή Οργάνωση Αγοράς του ελαιολάδου αποτελεί μία από τις πιο 

ολοκληρωμένες και συνεκτικές ΚΟΑ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Ο 

βασικός κανονισμός, δηλαδή το νομοθετικό κείμενο το οποίο προσδιόριζε 

την ΚΟΑ ελαιολάδου και λιπαρών ουσιών (μέχρι το 1998), ήταν ο 

κανονισμός 136/66. Αυτός ο κανονισμός διέθεται όλη τη πανοπλία 

προστασίας και κινήτρων που χρησιμοποιεί η ΚΑΠ: ενίσχυση στην 

παραγωγή, ενίσχυση στην κατανάλωση, παρέμβαση, ιδιωτική 

αποθεματοποίηση, επιστροφή εξαγωγών και δασμός κατά την εισαγωγή. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του αναφέρονται παρακάτω. 

Η εμπορική περίοδος αρχίζει κάθε χρόνο την 1η Νοεμβρίου. Το 

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας κάθε χρόνο καθορίζει το ύψος των 

παρακάτω τιμών και ενισχύσεων, οι οποίες συνθέτουν το μηχανισμό 

στήριξης του προϊόντος και ρύθμισης των αγορών. 

Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού. Έχει μια θεωρητική σημασία και αντιστοιχεί 

σε αυτό που θεωρείται ως δίκαιο εισόδημα για τους ελαιοπαραγωγούς. 

Αντιπροσωπευτική Τιμή Αγοράς. Ορίζεται σε ένα ύψος σημαντικά 

κατώτερο της ενδεικτικής τιμής παραγωγού, που θεωρείται ότι επιτρέπει 

την ομαλή διάθεση στην κατανάλωση, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις τιμές 

των άλλων ανταγωνιστικών φυτικών ελαίων. 



Ενίσχυση στην παραγωγή και Ενίσχυση στην κατανάλωση. Είναι η 

διαφορά μεταξύ των δύο παραπάνω τιμών (Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού 

μείον Αντιπροσωπευτική Τιμή Αγοράς) και καλύπτεται από δύο ενισχύσεις, 

στην παραγωγή και στην κατανάλωση. 

 Η ενίσχυση στην παραγωγή χορηγείται στους ελαιοπαραγωγούς με 

σκοπό να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός δίκαιου εισοδήματός τους. 

 Η ενίσχυση στην κατανάλωση χορηγείται στους τυποποιητές για τα 

ελαιόλαδα που συσκευάζονται και διατίθενται στην αγορά, προκειμένου να 

υποβοηθηθεί η κατανάλωση ιδίως σε σχέση με τα άλλα ανταγωνιστικά 

φυτικά έλαια.  

Τιμή Παρέμβασης. Το ύψος της ισούται με την Ενδεικτική Τιμή 

Παραγωγού μειωμένη κατά την Ενίσχυση στην Παραγωγή και επιπλέον 

ένα ποσό που θεωρείται ότι αντιστοιχεί στις δαπάνες διακίνησης του 

ελαιολάδου από τις ζώνες παραγωγής προς τις ζώνες κατανάλωσης 

καθώς και των διακυμάνσεων των τιμών που επικρατούν στο εμπόριο. 

 Όλες οι παραπάνω τιμές καθορίζονταν σε ECU ανά 100 κιλά. 

Σχεδιάγραμμα 3.1. Κοινοτικές τιμές και ενισχύσεις (καθαρά ενδεικτικές τιμές σε 

ECU/100 κιλά). 
Ενδεικτική Τιμή Παραγωγού - 383,77  

 

   
        Ενίσχυση στην Παραγωγή - 142,20 

 

 
 
    
     Ενίσχυση στην Κατανάλωση – 12,07 
 
 

Αντιπροσωπευτική Τιμή Αγοράς – 229,50 
 

Τιμή Παρέμβασης – 186,17 
 

           Επιστροφή Εξαγωγών & Δασμός κατά την εισαγωγή 
 
    Τιμές Διεθνούς Αγοράς 
 
 
 



Η ενίσχυση στην παραγωγή χορηγούνταν στους ελαιοπαραγωγούς 

με σκοπό να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός δίκαιου εισοδήματός τους. 

Ήδη από την περίοδο 1994–1995 κάλυπτε το 40% περίπου του συνολικού 

εισοδήματος. Η ενίσχυση χορηγούνταν αδιακρίτως της ποιοτικής 

κατηγορίας του ελαιολάδου και της όποιας χρήσης του από τον 

παραγωγό. Από την περίοδο 1987-1988 επιβλήθηκε καθεστώς 

συνυπευθυνότητας (σταθεροποιητής) και καθορίστηκε Μέγιστη Εγγυημένη 

Ποσότητα (Μ.Ε.Π.) ίση προς 1.350.000 τόνους αθροιστικά για όλες τις 

ελαιοπαραγωγές χώρες μέλη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν η συνολική 

παραγωγή (αιτήσεις για ενίσχυση) υπερβεί το όριο των 1.350.000 τόνων 

τότε το βασικό ποσό της ενίσχυσης που είχε καθορίσει το Συμβούλιο 

Υπουργών για τη χρονιά αυτή θα μειωθεί κατά το ίδιο ποσοστό της 

υπέρβασης της Μ.Ε.Π. Αν ωστόσο, η συνολική παραγωγή υπολείπεται της 

Μ.Ε.Π. τότε η ποσότητα της διαφοράς μεταφέρεται και αθροιζόμενη 

προσαυξάνει τη Μ.Ε.Π. της επόμενης περιόδου. 

Οι παραγωγοί οι οποίοι δικαιούνταν ενίσχυσης διακρίνονταν σε δύο 

κατηγορίες, 

o Οι «μεγάλοι παραγωγοί» με μέση παραγωγή άνω των 500 κιλών 

εισέπρατταν ενίσχυση σύμφωνα με το μοναδιαίο ποσό της ενίσχυσης 

που είχε καθοριστεί από το Συμβούλιο Υπουργών (142,20 ECU/100 

χγρ. για την περίοδο 1995-1996), εκτός αν την περίοδο αυτή υπήρχε 

υπέρβαση της Μ.Ε.Π. οπότε το μοναδιαίο αυτό ποσό μειωνόταν 

αναλογικά όσο και το ποσοστό υπέρβασης της Μ.Ε.Π. 

o Οι «μικροί παραγωγοί» με μέση παραγωγή κάτω των 500 κιλών 

εισέπρατταν ενίσχυση σύμφωνα με ειδικά αυξημένο μοναδιαίο ποσό, 

π.χ. για την περίοδο 1995-1996 η απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών 

προέβλεπε ποσό 151,48 ECU/100 χγρ, προσαυξημένο με το επιπλέον 

συμπληρωματικό ποσό 3,574 ECU/100χγρ, ενώ για τους «μεγάλους» 

το βασικό ποσό ήταν 142,20 ECU/100 χγρ. Οι «μικροί παραγωγοί» 

εξαιρούνταν των επιπτώσεων από τυχόν υπέρβαση της Μ.Ε.Π., δηλαδή 

εισέπρατταν το μοναδιαίο ποσό της ενίσχυσης ανεξαρτήτως αν η τελική 

παραγωγή υπερέβαινε ή όχι τη Μ.Ε.Π. 



Η ενίσχυση στην κατανάλωση χορηγούνταν στις επιχειρήσεις για το 

ελαιόλαδο που συσκεύαζαν και διέθεταν στην αγορά, ακριβώς για να 

διευκολυνθεί η ομαλή διάθεση του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση 

ήταν η συσκευασία να μην υπερέβαινε τα 5 λίτρα καθαρού περιεχομένου. 

Οι επιχειρήσεις αποκτούσαν το δικαίωμα ενίσχυσης από τη στιγμή που το 

συσκευασμένο ελαιόλαδο έβγαινε από τη μονάδα τυποποίησης για να 

διατεθεί στην αγορά (εγχώρια, κοινοτική ή τρίτη χώρα). 

Η τιμή παρέμβασης αποτελούσε την ελάχιστη εγγυημένη τιμή του 

παραγωγού. Στην τιμή αυτή η Ε.Ε. αγόραζε μέσω των Οργανισμών 

Παρέμβασης το ελαιόλαδο που προσέφεραν οι παραγωγοί κατά τη 

διάρκεια του τετραμήνου Ιουλίου-Οκτωβρίου και το οποίο δεν μπόρεσαν 

να διαθέσουν στην αγορά (συνθήκες υπερπροσφοράς). Όταν οι συνθήκες 

της αγοράς ήταν κατάλληλες (μειωμένη προσφορά), τα αποθέματα αυτά 

προωθούνταν μέσω δημοπρασιών στο εμπόριο-βιομηχανία. Οι 

δημοπρασίες διεξάγονταν σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που 

αποφασίζονταν σε επίπεδο Διαχειριστικής Επιτροπής (εκπρόσωποι των 

Υπουργών Γεωργίας όλων των κρατών μελών). Ο θεσμός των 

«Συμβολαίων Αποθεματοποίησης» ήταν παρόμοιος με την «Παρέμβαση» 

με μόνη διαφορά ότι το αποθεματοποιούμενο λάδι δεν περιερχόταν στην 

ιδιοκτησία της Ε.Ε. αλλά στις Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες 

αποθεματοποιούσαν το ελαιόλαδο των παραγωγών μελών τους για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να το διαθέσουν στην αγορά. 

 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ GATT 
 

Μετά από 7 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του 

λεγόμενου «γύρου της Ουρουγουάης», υπογράφτηκε στο Μαρακές το 

1994 το τελικό κείμενο της συμφωνίας από τις 124 συμμετέχουσες χώρες, 

οι οποίες καλύπτουν πάνω από το 90% του παγκοσμίου εμπορίου. Ο 

γεωργικός τομέας συμπεριελήφθη από την πρώτη στιγμή στις 

διαπραγματεύσεις με σκοπό να οδηγηθεί σε μια φιλελευθεροποίηση του 

διεθνούς εμπορίου μέσω μιας γενικής αποδυνάμωσης των πάσης φύσεως 



ενισχύσεων και επιπρόσθετα των πάσης φύσεως εμποδίων που δεν 

επιτρέπουν την απρόσκοπτη εισαγωγή των ομοειδών προϊόντων των 

άλλων χωρών. Η συμφωνία για τη γεωργία, και το ελαιόλαδο ειδικότερα, 

περιλαμβάνει τα παρακάτω σημεία. 

o Η «Πρόσβαση στην αγορά». Τα οποιασδήποτε μορφής μέτρα τα 

οποία περιόριζαν τις εισαγωγές μετατράπηκαν σε δασμούς, οι οποίοι 

θα έπρεπε να μειωθούν κατά 20% μέσα σε μια μεταβατική περίοδο 6 

ετών. Για να πάρουμε το παράδειγμα του παρθένου ελαιόλαδου την 

περίοδο 1986-1988 η μέση εισαγωγική εισφορά ήταν 747 ECU/τόνο και 

η μέση ενίσχυση στην κατανάλωση 809 ECU/τόνο. Συνεπώς έχουμε 

μια τιμή βάσης 747+809=1556, η οποία εντός 6 ετών (μέχρι το 2000) 

πρέπει μειούμενη κατά 20% να φθάσει τα 1245 ECU/τόνο. 

o Η «Εσωτερική στήριξη». Η κάθε χώρα ήταν υποχρεωμένη να 

μειώσει την εσωτερική στήριξη που παρείχε υπέρ των αγροτών της. Η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα πέτυχε να εξαιρεθούν μια σειρά από ρυθμίσεις 

της ΚΑΠ μεταξύ των οποίων και εκείνες που εμπεριέχονταν στην 

Κ.Ο.Α. ελαιολάδου. Άρα, στην περίπτωση του ελαιολάδου δεν 

χρειαζόταν καμία αλλαγή στην «εσωτερική στήριξη» προκειμένου η 

Ε.Ο.Κ. να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της συμφωνίας της GATT. 

o Εξαγωγικές επιδοτήσεις. Η Ε.Ο.Κ. όφειλε να μειώσει κατά 21% τις 

ποσότητες ελαιολάδου που απολαμβάνουν εξαγωγικών επιστροφών 

και κατά 36% τη σχετική δαπάνη του προϋπολογισμού.  

 

3.2. Η ΚΟΑ ελαιολάδου μετά τη μεταρρύθμιση του 1998. 
 

Το σύστημα που ίσχυε στην ΚΟΑ ελαιολάδου μέχρι το 1998 

(περιγράφτηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο 4.1.) δημιούργησε 

καταστάσεις οι οποίες προβλημάτισαν τα διάφορα όργανα της Ε.Ε. 

o Η θέσπιση της κοινής Μέγιστης Εγγυημένης Ποσότητας 

δημιούργησε διενέξεις ανάμεσα στις χώρες-μέλη κατηγορώντας η μία 

την άλλη για νόθευση στοιχείων ως προς την πραγματική παραγωγή 

τους σε ελαιόλαδο. Γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν 



σε θέση να αποδώσει τις πραγματικές ευθύνες της όποιας υπέρβασης  

σε κάθε μέλος εξαιτίας της έλλειψης μιας βάσης δεδομένων η οποία να 

μην αμφισβητείται από κανέναν. 

o Το σύστημα με τις ενισχύσεις και τις εγγυήσεις που προσφέρει 

ωθούσε τους παραγωγούς σε αλόγιστη αύξηση της παραγωγής με 

αποτέλεσμα η προσφορά να πλεονάζει της ζήτησης. Αυτό το φαινόμενο 

προκαλούσε σοβαρές συνέπειες τόσο στην αγορά όσο και στο 

εισόδημα των παραγωγών, αλλά επίσης και στα δημοσιονομικά της 

Ε.Ε. 

o Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο των Υπουργών, το 

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν 

επανειλημμένα διατυπώσει την άποψη ότι το ισχύον σύστημα 

ενισχύσεων στο ελαιόλαδο ήταν πηγή ατασθαλιών και προσέφερε 

έδαφος για παρατυπίες που έφταναν ως την απάτη (ιδίως στην 

«ενίσχυση στην κατανάλωση» από την μεριά των επιχειρήσεων). 

o Τέλος, η ΚΟΑ ελαιολάδου έπρεπε να υποστεί μία μεταρρύθμιση έτσι 

ώστε οι διατάξεις της να είναι εναρμονισμένες μ’ αυτές που 

αποφασίστηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για την GATT στο 

Μαρακές το 1994. Η μείωση των εισαγωγικών εισφορών και των 

εξαγωγικών επιδοτήσεων ήταν μέτρα επιτακτικά για την Ε.Ε. αν ήθελε 

να μην υποστεί κυρώσεις από τον Οργανισμό Εμπορίου. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν δυνατόν να μείνει αδιάφορη 

μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, η οποία μεσοπρόθεσμα θα οδηγούσε την 

ελαιοκομία σε σοβαρό αδιέξοδο. Παράλληλα, και με δεδομένη τη σύγχρονη 

διάρθρωση της παραγωγής, έκρινε σκόπιμο να προτείνει μία σειρά μέτρων 

ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική, η περιφερειακή αλλά και η 

περιβαλλοντική σημασία της ελαιοκομίας, καθώς και η σπουδαιότητα της 

ποιότητας, χωρίς να ξεχνάμε και την προώθηση του προϊόντος που 

αποτελεί βασικό παράγοντα. Το Φεβρουάριο του 1997 εξέδωσε ένα 

έγγραφο προβληματισμού το οποίο πρότεινε δύο εναλλακτικές λύσεις. 

Η πρώτη εναλλακτική λύση ήταν η βελτίωση του υφιστάμενου 

καθεστώτος αποφασίζοντας, 



o Την κατάργηση του μηχανισμού ενισχύσεων στους «μικρούς» 

παραγωγούς και τη γενίκευση της ενίσχυσης η οποία θα βασιζόταν 

στην πραγματική παραγωγή, δηλαδή όχι κατ’ αποκοπή ενίσχυση. 

o Την κατανομή της Μέγιστης Εγγυημένης Ποσότητας σε εθνικό 

επίπεδο. 

o Την κατάργηση της ενίσχυσης στην κατανάλωση. 

o Την αναθεώρηση των κανονισμών για το θεσμό της «Παρέμβασης». 

Η δεύτερη εναλλακτική λύση, η οποία ήταν η πιο ριζική, περιείχε την 

ενίσχυση στο ελαιόλαδο της οποίας το ύψος θα διαμορφωνόταν σε 

συνάρτηση με τις κατά παράδοση αποδόσεις για κάθε περιοχή 

(οριοθέτηση «ζωνών ελαιοπαραγωγής») και η οποία θα αντικαθιστούσε 

την ενίσχυση στην παραγωγή. Επίσης και σ’ αυτή τη λύση η Επιτροπή 

πρότεινε την κατάργηση της ενίσχυσης στην κατανάλωση παράλληλα με 

τη θέσπιση καθεστώτος ιδιωτικής αποθεματοποίησης η οποία θα 

αντικαθιστούσε το σύστημα της δημόσιας αποθεματοποίησης. 

Το έγγραφο αυτό έγινε αντικείμενο πολλών παθιασμένων 

συζητήσεων σε όλα τα όργανα και στους φορείς που εμπλέκονται με την 

εμπορία ελαιολάδου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συζήτηση κράτησε 

περίπου ένα χρόνο. Όλοι οι φορείς και τα όργανα, με τελευταίο το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωμοδότησαν επί της πρότασης το Δεκέμβριο 

του 1997. Η Επιτροπή συγκέντρωσε όλες τις γνώμες και το Μάρτιο του 

1998 υιοθέτησε μία πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την οποία 

προσδιόριζε τους στόχους που θα πρέπει να επιτύχει μία ενδεχόμενη 

μεταρρύθμιση στον τομέα. Οι στόχοι αυτοί ήταν: 

o Η προάσπιση και η βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος (βασικός 

στόχος). 

o Η σταθεροποίηση των εισοδημάτων των ελαιοπαραγωγών (βασικός 

στόχος). 

o Η δυναμική σταθερότητα της αγοράς του ελαιολάδου. 

o Η οργάνωση και ο έλεγχος του τομέα. 

 



Η υιοθέτηση ενός καινούριου πλαισίου στην ΚΟΑ ελαιολάδου 

εμποδιζόταν από τη δυσκολία εύρεσης ενός έγκυρου τρόπου μέτρησης της 

πραγματικής παραγωγής ελαιολάδου. Γι’ αυτό το λόγο από την άνοιξη του 

1997 η Επιτροπή επιχείρησε μια στατιστική εκτίμηση του αριθμού των 

ελαιόδεντρων με τη χρήση αεροφωτογραφιών και την κατηγοριοποίηση 

των ελαιοπαραγωγικών περιοχών ανάλογα με τις αποδόσεις τους. Όμως η 

ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα χρειαζόταν τουλάχιστον δύο 

με τρία χρόνια. Έτσι, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν ήταν σε θέση να καταθέσει 

μία πρόταση για μεταρρύθμιση του τομέα πριν το 2000. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για μια τέτοια κίνηση ήταν η επιτυχής επεξεργασία των  

στοιχείων για τον αριθμό των ελαιόδεντρων, των εκτάσεων των ελαιώνων 

και των αποδόσεων ανά περιοχή η οποία θα σκιαγραφούσε την 

υφιστάμενη κατάσταση στον ελαιοκομικό τομέα. 

Μετά από αλλεπάλληλα συμβούλια, συνεδριάσεις Υπουργών και 

Ευρωβουλευτών, το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας δημοσίευσε, στις 

26 Ιουνίου του 1998, το κείμενο της μεταρρύθμισης στο τομέα. Μία 

μεταρρύθμιση η οποία είχε προσωρινό χαρακτήρα και αποτελούσε το 

μεταβατικό καθεστώς ως την οριστική αναθεώρηση της ΚΟΑ του 

ελαιολάδου που είχε προγραμματιστεί για το 2001. Το 2001, όμως, 

αποφασίστηκε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την ανάλυση του 

τομέα και η ριζική μεταρρύθμιση μετατέθηκε για το 2004, παρατείνοντας το 

μερικά αναθεωρημένο καθεστώς του 1998 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 

2004. 

 

ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
  
 Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του καθεστώτος, το οποίο όπως 

αναφέρθηκε ισχύει μέχρι το 2004, είναι τα εξής: 

o Καταργήθηκε το διπλό σύστημα ενίσχυσης στην παραγωγή 

(«μικροί» και «μεγάλοι» παραγωγοί). Η ενίσχυση χορηγείται στους 

ελαιοκαλλιεργητές σε συνάρτηση με την ποσότητα ελαιολάδου που 

έχει πράγματι παραχθεί.  



o Το ύψος της ενίσχυσης μειώθηκε κατά 5% και έγινε 132,25 

Ευρώ/100χγρ. Επίσης, καθορίστηκε ότι μετά την 1η Νοεμβρίου 2001, η 

ενίσχυση στην παραγωγή θα χορηγείται μόνο για ελαιόλαδα που 

παράγονται από ελαιώνες φυτεμένους πριν από την 1η Μαΐου 1998. 

Εξαιρέθηκαν απ’ αυτό τον αποκλεισμό οι φυτεύσεις που έγιναν στο 

πλαίσιο προγράμματος αντικατάστασης παλαιών ελαιώνων σε νέους. 

o Αυξήθηκε κατά 31,6% η Μέγιστη Εγγυημένη Ποσότητα (ΜΕΠ) και 

έφτασε τους 1.777.261 τόνους, συνολικά για όλη την Ευρώπη. Επίσης, 

αποφασίστηκε η κατανομή της ΜΕΠ σε εθνικές εγγυημένες ποσότητες 

(ΕΕΠ), μεταξύ των χωρών παραγωγής, ως εξής, 

 
 
Πίνακας 3.1. Οι ΕΕΠ σε κοινοτικό επίπεδο. 

Εθνικές εγγυημένες ποσότητες σε κοινοτικό επίπεδο 

Ισπανία 760.027 τόνους 

Ιταλία 543.164 τόνους 

Ελλάδα 419.529 τόνους 

Πορτογαλία   51.244 τόνους 

Γαλλία     3.297 τόνους 

    Πηγή: Eurostat 

 
 

Διάγραμμα 3.1. Η κατανομή της ΜΕΠ στην κοινότητα. 
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o Αν, για μία περίοδο εμπορίας η πραγματική παραγωγή ενός 

κράτους μέλους είναι κατώτερη από την ΕΕΠ του, τότε 

1) το 20% της διαφοράς κατανέμεται μεταξύ των κρατών μελών τα 

οποία υπερέβησαν την ΕΕΠ τους κατά την ίδια περίοδο (η 

κατανομή πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των ΕΕΠ των 

δικαιούχων χωρών), 

2) το 80% της διαφοράς προστίθεται, μόνον για την επόμενη περίοδο, 

στην ΕΕΠ του εν λόγω κράτους μέλους. 

o Καταργήθηκε η ενίσχυση στην κατανάλωση με το αιτιολογικό ότι οι 

επιπτώσεις της, όσο εφαρμόστηκε, δεν αποδείχθηκαν επαρκείς. 

o Καταργήθηκαν οι δημόσιες αγορές παρέμβασης και υιοθετήθηκε η 

ιδιωτική αποθεματοποίηση ως μέσο παρέμβασης για τη 

σταθεροποίηση στην αγορά. Η ιδιωτική αποθεματοποίηση ισχύει 

ολόκληρη την εμπορική περίοδο εφόσον οι τιμές είναι κάτω από το 95% 

της τιμής παρέμβασης. Μ’ αυτό τον τρόπο η Ε.Ε. αποποιείται να παίξει 

το ρόλο του εμπόρου των αποθεμάτων ελαιολάδου. Για την εφαρμογή 

αυτής της ενέργειας ενεργοποιούνται οι οργανώσεις παραγωγών, 

χωρίς όμως να είναι οι αποκλειστικοί φορείς. 

o Επαναπροσδιορίστηκαν οι διάφορες ποιότητες του παρθένου 

ελαιόλαδου, οι οποίες κάνουν αναφορά στο λεγόμενο ”panel test”. Έτσι, 

προκειμένου ν’ αποφευχθεί η υποκειμενικότητα του ”panel test” 

προσδιορίστηκαν τα όρια πέρα από τα οποία το ελαιόλαδο δεν 

δικαιούται την ονομασία του «έξτρα παρθένου». 

o Το ελαιοκομικό μητρώο εντάχθηκε στο ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου οπότε και προσαρμόστηκαν τα στοιχεία που 

απαιτούνται για τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο. Όσο κι αν 

δε δείχνει σημαντικό το μέτρο αυτό, η σημασία του είναι μεγάλη γιατί το 

ελαιοκομικό μητρώο συντασσόταν με πρωτοβουλία του κράτους μέλους 

ενώ πλέον το ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου βασίζεται αποκλειστικά 

στις δηλώσεις των παραγωγών.  

o Δόθηκε η δυνατότητα στις χώρες παραγωγής να χρησιμοποιήσουν 

μέρος των ΕΕΠ στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών 



o Παρακρατήσεις στην ενίσχυση 

1) 1,4% για τη χρηματοδότηση ενεργειών βελτίωσης της ποιότητας 

του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και 

2) 0,8% για τη χρηματοδότηση των εξόδων των Ομάδων Παραγωγών 

και των Ενώσεων τους σχετικά με τη χορήγηση της ενίσχυσης. 

o Θεσπίστηκαν αυστηρότερες ποινές για παραβάσεις που μπορεί να 

φτάσουν ως και τον αποκλεισμό του δικαιούχου από την ενίσχυση. 

 
Πίνακας 3.2. Παραγωγή ελαιολάδου (σε τόνους) για την οποία χορηγήθηκε ενίσχυση, 

περιλαμβανομένου και του πυρηνελαίου. Οι επιτραπέζιες ελιές περιλαμβάνονται από την 

περίοδο 1998/1999. 

Έτος Ιταλία Ισπανία Ελλάδα Πορτογαλία Γαλλία Σύνολο 

89/90 585.000 573.000 316.372 35.100 2.825 1.512.297 

90/91 148.000 700.000 170.869 20.000 2.310 1.014.179 

91/92 650.000 610.000 430.147 34.992 3.400 1.728.539 

92/93 410.000 636.000 314.432 17.075 1.840 1.379.347 

93/94 550.000 588.000 323.161 27.486 2.407 1.491.054 

94/95 458.664 583.000 389.904 29.220 2.440 1.463.228 

95/96 625.000 375.000 445.000 34.000 2.450 1.481.450 

96/97 410.000 986.700 494.218 37.000 2.360 1.930.278 

97/98 712.847 1.147.000 492.364 39.600 2.480 2.394.291 

98/99 452.286 899.991 562.493 33.936 2.364 1.951.070 

99/00 791.595 747.000 463.090 47.380 2.681 2.051.746 

00/01 540.684 1.074.970 479.066 25.444 2.247 2.122.591 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3. Η ΚΟΑ ελαιολάδου μέσα στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
 

Το μέλλον της ΚΟΑ του ελαιολάδου είναι στενά συνδεδεμένο με τις 

τελευταίες εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Μετά από 

μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, που κράτησαν ένα χρόνο, ολοκληρώθηκε 

η αναθεώρηση της ΚΑΠ. Στις 27 Ιουνίου του 2003 στο Λουξεμβούργο οι 

υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν, με μόνη 

αρνητική ψήφο εκείνη της Πορτογαλίας, τη νέα ΚΑΠ. H Ε.Ε. προχώρησε 

στη μεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων ετών, με στόχο   

o να αντιμετωπίσει η Ε.Ε. τις επικείμενες ρυθμίσεις του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση 

των όρων διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου αγροτικών προϊόντων και 

να μπορέσουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα να παραμείνουν ανταγωνιστικά. 

o να εξευρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη χρηματοδότηση της 

γεωργίας των 10 νέων κρατών μελών από τη διεύρυνση. 

o να συμβάλλει στο ξεπέρασμα της οικονομικής ύφεσης, που 

παρατηρείται αυτή την περίοδο στα μεγάλα τουλάχιστον κράτη μέλη της 

Ένωσης, με εξοικονόμηση δαπανών για τη γεωργία και κατεύθυνσή 

τους σε άλλους τομείς της οικονομίας. 
o η καταβολή της άμεσης ενίσχυσης στο ακέραιο απαιτείται να 

συνδεθεί με την εφαρμογή κανόνων που αφορούν τη γεωργική γη, την 

παραγωγή, τη δραστηριότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και τις 

ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Στο Συμβούλιο Υπουργών του Λουξεμβούργου τον Ιούνιο του 2003, 

όταν επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία για τη θεμελιώδη μεταρρύθμιση της 

ΚΓΠ δόθηκε στην Επιτροπή η εντολή να υποβάλει το φθινόπωρο του 2003 

μεταρρυθμιστικές προτάσεις για τις ΚΟΑ ελαιολάδου, ακατέργαστου 

καπνού και βαμβακιού. Οι προτάσεις, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα 

στις 15 Σεπτεμβρίου του 2003, βασίζονται στους στόχους και την 

προσέγγιση της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ του Ιουνίου 2003. 



Η μεταρρυθμιστική πρόταση για το ελαιόλαδο προβλέπει τη 

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. Προτείνεται το 60% των 

συνδεδεμένων με την παραγωγή ενισχύσεων για την περίοδο αναφοράς 

να μετατραπεί σε δικαιώματα επί της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση 

για τις εκμεταλλεύσεις με μέγεθος άνω του 0,3 ha. Για τις μικρότερες 

εκμεταλλεύσεις οι ενισχύσεις θα αποσυνδεθούν πλήρως. Για να προληφθεί 

η πιθανή διακοπή της συντήρησης των ελαιοδένδρων, η οποία με τη σειρά 

της θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποβάθμιση της φυτοκάλυψης και του 

τοπίου ή σε αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα 

διατηρήσουν το υπόλοιπο των συνδεδεμένων με την παραγωγή 
ενισχύσεων με σκοπό τη χορήγηση στους παραγωγούς συμπληρωματικής 

ενίσχυσης ελαιώνων, η οποία θα υπολογίζεται σε βάση ανά εκτάριο ή ανά 

δένδρο, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση των ελαιοδένδρων στις οριακές 

περιοχές ή στους ελαιώνες χαμηλής παραγωγής. Η Επιτροπή προτείνει 

επίσης 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. Για να στηριχθεί ο 

τομέας στη διάρκεια της προσαρμογής προς τις εξελισσόμενες συνθήκες 

της αγοράς, πρέπει να ενισχυθούν τα υφιστάμενα μέτρα για την ποιότητα 

και την ιχνηλασιμότητα. Η χρηματοδότηση των παρόντων οργανισμών 

ελέγχου ελαιολάδου θα παύσει μετά την 1η Νοεμβρίου 2005 (Commission 

of the European Communities, 2003). Με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή 

εκπληρώνει την υποχρέωσή της να υποβάλει το 2003 πρόταση προς το 

Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για την κοινή οργάνωση της αγοράς 

λιπαρών ουσιών. 

 

 



ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 29 Σεπτεμβρίου 2003, εξέδωσε τον 

Κανονισμό 1782/2003 ο οποίος αφορούσε τη θέσπιση κοινών κανόνων 

για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής 

πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους 

γεωργούς. Οι κυριότερες διατάξεις του κανονισμού ισχύουν και για την 

κοινή οργάνωση λιπαρών ουσιών (στην οποία περιλαμβάνεται το 

ελαιόλαδο) η οποία μετονομάζεται σε κοινή οργάνωση αγορών ελαιολάδου 

και επιτραπέζιας ελιάς. Η λεπτομερής εφαρμογή του 1782/2003 στο τομέα 

του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και κάποιες άλλες 

διατάξεις αναγράφονται στον Κανονισμό 865/2004 της 29ης Απριλίου του 

2004.  

 
Αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις (decoupling). H ενίσχυση αποδεσμεύεται 

από την ποσότητα ή το στρέμμα και συνδέεται προσωπικά με τον κάθε 

αγρότη (καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης). Από το 2005 και ύστερα ο αγρότης 

ενισχύεται κάθε χρόνο με επιδότηση, η οποία θα είναι ίση με τη μέση 

επιδότηση που έλαβε τα 3 τελευταία χρόνια (2000/2002). Δηλαδή, αν 

κάποιος γεωργός ενισχύθηκε με 19.000Є το 2000, 20.000Є το 2001 και 

21.000Є το 2002 θα δέχεται ενίσχυση ύψους 20.000Є κάθε χρόνο 

ανεξάρτητα από την παραγωγή που επιτυγχάνει. Η περίοδος αναφοράς 

για το ελαιόλαδο είναι 4 χρονιές, το 1999, το 2000, το 2001 και το 2002. Η 

αποδέσμευση της ενίσχυσης για το ελαιόλαδο από τη παραγωγή είναι στο 

100%.  

 
Μειώσεις ενισχύσεων (modulation). Οι μειώσεις ενισχύσεων θα 

εφαρμόζονται στους γεωργούς οι οποίοι σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ θα 

επιδοτούνται με 5.000Є και άνω. Τα ποσά που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των μειώσεων διατίθενται ως πρόσθετη κοινοτική στήριξη για 

μέτρα στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, που 

χρηματοδοτείται από το «Τμήμα Εγγυήσεων» του ΕΓΤΠΕ σύμφωνα με τον 



κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1257/1999. Οι μειώσεις των ενισχύσεων θα 

ξεκινήσουν από το 2005 έως το 2012 και τα ποσοστά των μειώσεων για 

κάθε έτος είναι τα παρακάτω,  

2005: 3%          2009: 5% 

2006: 4%        2010: 5% 

2007: 5%        2011: 5% 

2008: 5%        2012: 5% 

 

Πρόσθετη ενίσχυση. Την πρόσθετη ενίσχυση την απολαμβάνουν οι 

ελαιοπαραγωγοί των οποίων η ενιαία ενίσχυση δεν ξεπερνά τα 5000 

Ευρώ. 

 

Πολλαπλή συμμόρφωση (cross compliance). Για να εισπράξει τις 

αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις ο αγρότης ή κτηνοτρόφος θα πρέπει να τηρεί 

τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τους κανόνες ευζωίας των 

ζώων και τα περιβαλλοντικά μέτρα που θα θεσπιστούν (και οι 

ελαιοπαραγωγοί). Σε περίπτωση αμέλειας το ποσοστό της μείωσης δεν 

υπερβαίνει το 5% και σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη 

συμμόρφωσης το 15%. Σε περίπτωση σκόπιμης μη συμμόρφωσης το 

ποσοστό μείωσης δεν είναι λιγότερο του 20% και μπορεί να ανέλθει μέχρι 

τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης και 

να ισχύσει για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη. Το 25% των 

προστίμων, που θα επιβάλλονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους για τη μη 

τήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης, θα μπορεί να 

παρακρατείται από τα κράτη μέλη, ενώ το υπόλοιπο 75% θα επιστρέφει 

στον κοινοτικό προϋπολογισμό. 

 

Σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών. Προκειμένου να βοηθηθούν 

οι γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα μιας σύγχρονης, υψηλής 

ποιότητας γεωργίας, τα κράτη μέλη είναι απαραίτητο να καθιερώσουν ένα 

ευρύ σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών στις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις εμπορικού χαρακτήρα. Το σύστημα παροχής γεωργικών 



συμβουλών θα πρέπει να βοηθήσει τους γεωργούς να εφαρμόσουν 

γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και οι οποίες πρέπει να 

εξασφαλίζουν την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

 

Περίοδος εμπορίας. Η περίοδος εμπορίας του ελαιολάδου αρχίζει την 1η 

Ιουλίου κάθε έτους και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. 

 

Παρέμβαση. Ο μηχανισμός της αποθεματοποίησης καταργείται. Σε 

περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

ορισμένων περιφερειών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει 

την αποθεματοποίηση. Ο μηχανισμός αποθεματοποίησης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ιδίως όταν κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου, η μέση 

τιμή στην αγορά είναι χαμηλότερη των: 

o 1.779 ευρώ / τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

o 1.710 ευρώ / τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο 

o 1.524 ευρώ / τόνο για το ελαιόλαδο λαμπάντε με ελεύθερη οξύτητα 

2 βαθμών (το ποσό αυτό μειώνεται κατά 36,70 ευρώ / τόνο για 

κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας). 

 

Συναλλαγές με τις τρίτες χώρες. 

o Οι εισαγωγές υπόκεινται στην έκδοση άδειας εισαγωγής. 

o Για όλα τα υπόψη προϊόντα, εφαρμόζονται οι συντελεστές δασμών 

του κοινού δασμολογίου.  

o Κατά τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, απαγορεύονται κατά 

κανόνα η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης αποτελέσματος 

ισοδύναμου με δασμό, καθώς και η εφαρμογή οποιουδήποτε 

ποσοτικού περιορισμού στις εισαγωγές ή μέτρων ισοδύναμου 

αποτελέσματος.  

 



Τιμές των άλλων ελαίων φυτικής προέλευσης. Τα κράτη μέλη δεν 

επιτρέπεται να προσαυξήσουν τις τιμές των άλλων φυτικών ελαίων σε 

σχέση με την τιμή του ελαιόλαδου ώστε να διευκολύνουν τη διάθεση της 

παραγωγής ελαιόλαδου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  
 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
 

 

4.1. Αλυσίδα εμπορίας ελαιολάδου. 
 

Η αλυσίδα εμπορίας του ελαιολάδου στην Ελλάδα είναι σχετικά 

περίπλοκη. Οι φορείς που εμπλέκονται σ’ αυτήν είναι πολλοί. Οι βασικοί 

κρίκοι της αλυσίδας εμπορίας του ελαιολάδου είναι οι παραγωγοί, οι 

συνεταιριστικές οργανώσεις, τα ελαιουργεία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι 

χονδρέμποροι, οι αλυσίδες τροφίμων και οι εξαγωγείς. 

 
Παραγωγοί και συνεταιριστικές οργανώσεις 

Ο πρώτος και ο βασικός κρίκος της αλυσίδας είναι οι παραγωγοί. Ο 

αριθμός των Ελλήνων ελαιοκαλλιεργητών το 2002 ήταν 850.000 (Working 

paper of the Directorate – General for Agriculture, 2002). Ο αριθμός τους 

αυξάνεται κάθε έτος αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων παραγωγών 

χαρακτηρίζονται ως μικροκαλλιεργητές. O βασικός και κύριος στόχος των 

παραγωγών είναι η εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος με 

προοπτικές βελτίωσης. Το ποσοστό των Ελλήνων μικροκαλλιεργητών 

είναι μεγάλο και  στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός συμπληρωματικού 

εισοδήματος και στην κάλυψη των ετήσιων αναγκών τους σε ελαιόλαδο. 

Τέλος, βασικός στόχος όλων των παραγωγών είναι η παραγωγή ενός 

ποιοτικού προϊόντος που προκύπτει από την κατάλληλη φροντίδα των 

ελαιοδένδρων, τον τρόπο συλλογής του ελαιοκάρπου και τη γρήγορη 

επεξεργασία από τα ελαιουργεία. 

 

 
 



Ελαιουργεία 
Tα ελαιουργεία είναι οι χώροι στους οποίους γίνεται η σύνθλιψη του 

καρπού της ελιάς και παράγεται το ελαιόλαδο. Στην πλειοψηφία τους τα 

ελαιοτριβεία είναι ιδιωτικών συμφερόντων, ενώ πολύ λίγα είναι 

συνεταιριστικά (ανήκουν σε ενώσεις γεωργών). Τα περισσότερα 

ελαιουργεία βρίσκονται στη Πελοπόννησο και στη Κρήτη, όπου παράγεται 

και η μεγαλύτερη ποσότητα ελληνικού ελαιολάδου.  

Η λειτουργία των ελαιοτριβείων στηρίζεται στην ποσότητα 

ελαιολάδου την οποία μπορούν να κατακρατήσουν από τους 

ελαιοπαραγωγούς – πελάτες τους, το λεγόμενο «δικαίωμα». Το 

«δικαίωμα» τις προηγούμενες χρονιές κυμαινόταν μεταξύ 10 και 15% στα 

ελαιοτριβεία της Ελλάδας. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού ο κάθε 

ελαιοτριβέας μπορεί να καθορίσει από μόνος του το «δικαίωμα» κάθε 

χρονιάς με σκοπό τη μεγιστοποίηση των κερδών του. Όμως τα τελευταία 

χρόνια συνηθίζεται η συγκέντρωση των ιδιοκτητών ανά μεγάλες περιοχές 

όπου οριοθετούν ένα πλαφόν στο ποσοστό του «δικαιώματος» και 

συμφωνούν να μην προσφέρουν ποσοστό στους πελάτες τους κάτω απ’ 

αυτό. Μ’ αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να δημιουργήσουν περίπου ένα 

καθεστώς ολιγοπωλίου σε κάθε περιοχή το οποίο δεν αφήνει περιθώρια 

επιλογής στους ελαιοπαραγωγούς της μονάδας που τους προσφέρει 

οικονομικότερους όρους συνεργασίας. Βέβαια αυτό το γεγονός οι 

ελαιοτριβείς δεν το εκμεταλλεύονται στο έπακρο και ορίζουν μια λογική 

τιμή «δικαιώματος» γιατί γνωρίζουν πως οι παραγωγοί έχουν τη 

δυνατότητα να επιλέξουν το δρόμο της παραγωγής βρώσιμης ελιάς.  

Μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου από τα ιδιωτικά ή συνεταιριστικά 

ελαιοτριβεία, ένα σημαντικό ποσοστό ελαιολάδου κατευθύνεται στην 

αυτοκατανάλωση (παραγωγοί), ενώ το υπόλοιπο διακινείται είτε σε 

καταναλωτές, είτε σε χονδρέμπορους, είτε σε συνεταιρισμούς. Οι 

πωλήσεις αυτές στο μεγαλύτερό τους ποσοστό γίνονται σε χύμα μορφή και 

αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα στην αλυσίδα εμπορίας του ελληνικού 

ελαιολάδου. 

 



Τυποποιητήρια 
Ένας άλλος κρίκος της αλυσίδας είναι τα τυποποιητήρια όπου 

πραγματοποιείται η τυποποίηση του ελαιολάδου. Το πολύ μεγάλο 

ποσοστό είναι ιδιωτικών συμφερόντων, ενώ είναι λίγα τα συνεταιριστικά. Η 

ποσότητα τυποποιημένου ελαιολάδου που διακινείται στην Ελλάδα είναι 

μικρή καθώς το μεγαλύτερο μέρος διακινείται σε μορφή χύμα. Τα 

τυποποιητήρια παραλαμβάνουν το ελαιόλαδο από τα ελαιουργεία είτε 

ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά.  

Η αγορά του τυποποιημένου ελαιολάδου σημείωσε σημαντική 

ανάπτυξη κατά τη δεκαετία του ’80. χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η 

συμμετοχή του τυποποιημένου από 19,28% το 1980 έφθασε το 92,79% 

την περίοδο 1990 / 1991 (ΣΕΒΙΤΕΛ). Από εκεί και πέρα παρουσιάστηκε 

έντονη κάμψη στις πωλήσεις του τυποποιημένου ελαιολάδου, λόγω της 

αύξησης της τιμής του και της κατάργησης της ενίσχυσης στην 

κατανάλωση των τυποποιητικών ομάδων.  

Στον κλάδο του τυποποιημένου ελαιολάδου κυριαρχούν δύο 

εταιρείες, η ΜΙΝΕΡΒΑ και η ΕΛΑΪΣ. Η ευκολία εισόδου στον κλάδο 

δημιούργησε πολλές μικρές τυποποιητικές μονάδες, είτε οικογενειακού 

χαρακτήρα είτε συνεταιριστικών συμφερόντων. Έγιναν πολλές επενδύσεις 

σε υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται η 

προώθηση των προϊόντων στην αγορά διαμέσου κατάλληλων 

στρατηγικών marketing, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα 

επιβίωσης αυτών των μονάδων (Ζαμπούνης και Πατσής, 1997). 

Γίνεται έντονη προσπάθεια από τις κυρίαρχες τυποποιητικές 

μονάδες του χώρου να αναπτύξουν την αγορά του τυποποιημένου 

ελαιολάδου με ενημέρωση και εκπαίδευση του Έλληνα καταναλωτή για την 

ποιότητα του ελληνικού τυποποιημένου προϊόντος. Οι εταιρείες του 

κλάδου έχουν ως στόχο τη σταθερή βελτίωση του ελαιολάδου για να 

προστατέψουν τη φήμη τους και να ικανοποιήσουν τους καταναλωτές της 

εσωτερικής και της εξωτερικής αγοράς.  

 

 



Χονδρέμποροι και εξαγωγείς 
Οι χονδρέμποροι και οι εξαγωγείς αποτελούν κι αυτοί μέρος της 

αλυσίδας εμπορίου του ελληνικού ελαιολάδου. Οι πρώτοι παρεμβάλλονται 

σε πολλά στάδια της εμπορίας, όπως, στην πώληση ελαιολάδου από τα 

ελαιουργεία στα τυποποιητήρια και από αυτά στις αλυσίδες τροφίμων και 

στους εξαγωγείς.  

Οι τελευταίοι αναλαμβάνουν τις εξαγωγές του προϊόντος στη 

εξωτερική αγορά. Το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής παραγωγής 

κατευθύνεται στην εσωτερική αγορά, ενώ το πλεόνασμα του κάθε έτους 

τροφοδοτείται κυρίως στην αγορά της Ιταλίας και σε άλλες χώρες. Το 

χαρακτηριστικό των εξαγωγών προς την ιταλική αγορά είναι ότι γίνονται σε 

χύμα μορφή, γεγονός που αποτελεί βασικό μειονέκτημα για την καθιέρωση 

του ελληνικού ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού. Η Ιταλία απορροφά 

σημαντικές ποσότητες εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου με αποτέλεσμα να 

ελέγχει τις τιμές στην εσωτερική αγορά (Χανιωτάκης και Τζίμητρα, 1996). 

 Ο κύριος στόχος των χονδρέμπορων και των εξαγωγέων είναι 

καθαρά η μεγιστοποίηση του κέρδους. 

 

Αλυσίδες τροφίμων 
  Οι αλυσίδες τροφίμων είναι αυτές που διενεργούν το λιανεμπόριο 

στην αλυσίδα εμπορίου του ελληνικού ελαιολάδου. Τα τελευταία χρόνια η 

ανάπτυξη μεγάλων αλυσίδων τροφίμων στην αγορά αποτέλεσε σημαντικό 

εμπόδιο εισόδου των μικρών εταιρειών στα ράφια των μεγάλων Σούπερ 

Μάρκετ. Οι δυσκολίες προέρχονται λόγω της κοινής πρακτικής της αγοράς 

να υποχρεώνει τις εταιρείες να πληρώνουν ένα ειδικό ποσό χρημάτων για 

την είσοδο ενός νέου προϊόντος στο Σούπερ Μάρκετ. Επίσης, ο χώρος για 

τα ελαιόλαδα στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ έχει μειωθεί, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης των σπορέλαιων. Αυτό συμβαίνει 

γιατί το όφελος από τις πωλήσεις των σπορέλαιων είναι μεγαλύτερο από 

το αντίστοιχο των πωλήσεων ελαιολάδου. (Ζαμπούνης και Πατσής, 1997). 

 

 



4.2. Τιμές παραγωγού 
 

Οι τιμές παραγωγού τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ιταλία και στην 

Ισπανία διαμορφώνονται από τους νόμους της προσφοράς και της 

ζήτησης. Η ζητούμενη ποσότητα από τους καταναλωτές αυτών των 

χωρών παραμένει σχετικά σταθερή. Η ζήτηση για εξαγωγές, αλλά κυρίως 

το μέγεθος της προσφερόμενης ποσότητας αποτελούν τους παράγοντες οι 

οποίοι καθορίζουν τις τιμές του ελαιοπαραγωγού. Ειδικότερα, στην 

Ελλάδα, όπου η κατανάλωση του ελαιολάδου κατευθύνεται σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό στην εγχώρια αγορά και λιγότερο στην εξωτερική η 

προσφερόμενη ποσότητα είναι αυτή που διαμορφώνει τις τιμές για τον 

παραγωγό. Αντίθετα, στις άλλες δύο χώρες εκτός από τη προσφερόμενη 

ποσότητα, στη διαμόρφωση των τιμών παίζει ρόλο και η ποσότητα που 

ζητείται από τις τρίτες χώρες είτε της Ε.Ε. είτε εκτός αυτής. Με τη σειρά 

τους οι τιμές επηρεάζουν το ύψος των εισαγωγών αυτών των χωρών. Για 

παράδειγμα, το 2002 λόγω της χαμηλής παραγωγής στη χώρα μας οι τιμές 

διαμορφώθηκαν σε υψηλό επίπεδο και αυτό το γεγονός επέτρεψε την 

εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου από την Ισπανία (Ελιά και 

Ελαιόλαδο, Φεβρουάριος 2002). Στον επόμενο πίνακα αναφέρονται οι 

τιμές παραγωγού στην Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία για τα έτη 2001, 2002, 

2003, 2004 και 2005. 
 
Πίνακας 4.1. Τιμές παραγωγού σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία 

$ / ΚΙΛΟ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

2001 1,994 2,625 1,735 

2002 2,348 2,709 1,914 

2003 2,450 2,820 2,190 

2004 2,971 2,746 2,387 

2005 3,216 2,941 3,009 

      Πηγή: FAO 



 
Διάγραμμα 4.1.  
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4.3. Κανόνες εμπορίας ελαιολάδου 
 

Λόγω της πολύ θετικής εικόνας των προϊόντων ελαιολάδου, της 

σημασίας που έχει η ελαιοκομία για πολλά κράτη μέλη και της κυριαρχίας 

της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, η μελλοντική πολιτική στον 

τομέα του ελαιολάδου θα έχει ως βασικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση 

της ποιότητας του προϊόντος. Στο πλαίσιο του μεταβατικού καθεστώτος 

που καθιερώθηκε το 1998 τροποποιήθηκαν οι ορισμοί των κατηγοριών 

ελαιολάδου για να μπορέσουν να καθιερωθούν αυστηρότεροι κανόνες και 

να εφαρμοστούν πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μέθοδοι 

οργανοληπτικής ανάλυσης. Αυτές οι μέθοδοι έγιναν ακόμη πιο ακριβείς το 

2001 στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τους 

παραγωγούς να επικεντρώσουν τη προσπάθειά τους στην ποιότητα του 

ελαιολάδου. Τα ισχύοντα πρότυπα βασίζονται σε ένα νέο ορισμό των 

πυρηνελαίων και επιτρέπουν τον πλήρη διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτά τα 

έλαια και στα μειονεκτικά παρθένα έλαια. Θεσπίστηκαν επίσης κανόνες για 

τη βελτίωση των μεθόδων ανάλυσης, για τον προσδιορισμό της ποιότητας 

των προϊόντων και για τον καθορισμό διαδικασιών συγκρότησης των 

ομάδων δοκιμαστών. 



Ο τελευταίος κανονισμός σχετικά με την εμπορία προϊόντων του 

ελαιολάδου (1019/2002) προβλέπει τα πρότυπα για τη συσκευασία, την 

επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση που απαιτούνται για την 

εμπορία στην Ε.Ε., δηλαδή παρέχει σημαντικές εγγυήσεις στον 

καταναλωτή και επιτρέπει στους παραγωγούς να μεγιστοποιούν τα κέρδη 

τους πουλώντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Τα κυριότερα σημεία του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1019 / 2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης 

Ιουνίου 2002 αναφέρονται παρακάτω, 

o Το ελαιόλαδο έχει κυρίως οργανοληπτικές και θρεπτικές ιδιότητες οι 

οποίες, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής του, του 

ανοίγουν μια αγορά σε σχετικά υψηλές τιμές σε σχέση με τις 

περισσότερες άλλες φυτικές λιπαρές ουσίες. Έχοντας υπόψη αυτή 

την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να προβλεφθούν για το 

ελαιόλαδο νέοι κανόνες εμπορίας. 
o Ως "λιανικό εμπόριο" θεωρείται η πώληση, στον τελικό καταναλωτή, 

ελαίου που παρουσιάζεται ως έχει ή είναι ενσωματωμένο σε 

τρόφιμο. 
o Για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα των πωλουμένων ελαιολάδων, 

πρέπει να προβλεφθούν για το λιανικό εμπόριο συσκευασίες μικρού 

μεγέθους που να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα κλεισίματος. Έτσι, 

παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή προσυσκευασμένα σε 

συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας πέντε λίτρων. Οι συσκευασίες 

αυτές είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος που 

καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση του. Ωστόσο, για τα έλαια που 

προορίζονται για την κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, 

καντίνες ή άλλες παρόμοιες συλλογικές εστιάσεις, τα κράτη μέλη 

μπορούν να καθορίσουν, συναρτήσει του τύπου της σχετικής 

μονάδας, μέγιστη χωρητικότητα των συσκευασιών ανώτερη των 

πέντε λίτρων. 
o Στη σήμανση των ελαίων πρέπει να περιλαμβάνεται με τρόπο 

ευκρινή και ανεξίτηλο, εκτός από την ονομασία πωλήσεως η 

ακόλουθη πληροφορία για την κατηγορία του ελαίου: 



α) για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: "ελαιόλαδο ανωτέρας 

κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με 

μηχανικές μεθόδους 

β) για το παρθένο ελαιόλαδο: "ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας 

από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους"·  

γ) για το ελαιόλαδο - αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα 

και παρθένα ελαιόλαδα: "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα 

που έχουν υποστεί επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν 

παραχθεί απευθείας από ελιές"·  

δ) για το πυρηνέλαιο: "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που 

προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την 

εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από 

τις ελιές", ή "ελαιόλαδο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που 

προέρχονται από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που 

παράγονται απευθείας από ελιές". 

o Ο προσδιορισμός της καταγωγής στη σήμανση μπορεί να 

αναγράφεται μόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το 

παρθένο ελαιόλαδο. Ως "προσδιορισμός της καταγωγής" θεωρείται 

η ένδειξη ενός γεωγραφικού ονόματος επί της συσκευασίας ή επί 

της ετικέτας που συνδέεται με αυτό. Ο προσδιορισμός της 

καταγωγής είναι δυνατός σε περιφερειακό επίπεδο για τα προϊόντα 

τα οποία απολαμβάνουν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 

ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Στις άλλες περιπτώσεις 

ο προσδιορισμός της καταγωγής συνίσταται στην ένδειξη ενός 

κράτους μέλους της Κοινότητας ή μιας τρίτης χώρας. Η περιγραφή 

της καταγωγής που μνημονεύει κράτος μέλος ή την Κοινότητα, 

αντιστοιχεί στη γεωγραφική ζώνη στην οποία συγκομίσθηκαν οι 

ελιές και όπου βρίσκεται το ελαιοτριβείο στο οποίο το εν λόγω έλαιο 

εξήχθη από τις ελιές. 
o Οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών μπορούν να 

αναγράφονται μόνον αν βασίζονται στα αποτελέσματα αναλυτικής 

μεθόδου. 



o Η ονομασία πώλησης ενός μείγματος ελαιολάδου και άλλων 

φυτικών ελαίων πρέπει να είναι η ακόλουθη: "Μείγμα φυτικών 

ελαίων (ή συγκεκριμένα ονόματα των υπόψη φυτικών ελαίων) και 

ελαιολάδου", ακολουθούμενη αμέσως μετά από την ένδειξη του 

ποσοστού του ελαιολάδου στο μείγμα. 
o Στην ετικέτα δεν επιτρέπεται να αναφέρονται ιδιότητες που δεν 

έχουν αποδοθεί στα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. 
o Απαγορεύεται τρόφιμα που περιέχουν ελαιόλαδο να 

εκμεταλλεύονται τον καταναλωτή προβάλλοντας τη φήμη του 

ελαιολάδου, χωρίς να παρουσιάζουν την πραγματική σύνθεση του 

προϊόντος. Κατά συνέπεια, πρέπει να εμφαίνεται σαφώς στις 

ετικέτες το ποσοστό ελαίου, καθώς και ορισμένες ενδείξεις για τα 

προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από μείγμα φυτικών 

ελαίων. 
o Οι άλλες ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να 

στηρίζονται από αντικειμενικά στοιχεία, για να αποφευχθούν 

κίνδυνοι καταχρήσεων εις βάρος του καταναλωτού και εκτροπών 

του ανταγωνισμού στην αγορά των σχετικών ελαίων.  
o Το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η διεύθυνση του 

παρασκευαστή, συσκευαστή ή πωλητή που αναγράφεται στη 

σήμανση προβαίνει σε δειγματοληψίες και εξακριβώνει την ακρίβεια 

των ενδείξεων της σήμανσης. 
o Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα στα οποία 

περιλαμβάνεται ένα σύστημα κυρώσεων για να διασφαλίσουν την 

τήρηση του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καθιερώσουν σύστημα έγκρισης των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται με την εμπορία ελαιολάδου, οι εγκαταστάσεις 

συσκευασίας των οποίων βρίσκονται στο έδαφός τους. Η έγκριση 

και ένας αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης χορηγούνται σε κάθε 

επιχείρηση που υποβάλλει τη σχετική αίτηση και η οποία πληροί 

τους ακόλουθους όρους 

  α) διαθέτει εγκαταστάσεις συσκευασίας  



β) δεσμεύεται να συγκεντρώνει και να διατηρεί τα δικαιολογητικά 

στοιχεία που προβλέπει το κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 

γ) διαθέτει σύστημα αποθήκευσης που επιτρέπει τη διεξαγωγή 

ικανοποιητικού για το συγκεκριμένο κράτος μέλος ελέγχου της 

προέλευσης των ελαίων των οποίων προσδιορίζεται η καταγωγή. Η 

σήμανση φέρει, ενδεχομένως, τον αλφαριθμητικό κωδικό 

αναγνώρισης της εγκεκριμένης επιχείρησης συσκευασίας. 

o Ο παρών κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 

2002. 
 

Η ποιότητα είναι βασικός παράγοντας για την αύξηση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών και της κατανάλωσης τόσο στην Ε.Ε. όσο 

και στις τρίτες χώρες. Το ελαιόλαδο είναι γνωστό ως προϊόν υψηλής 

ποιότητας και η δημιουργία μιας στρατηγικής για την ποιότητα είναι μία 

από τις πιο σημαντικές πτυχές των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. Εντούτοις, η 

ποιότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την κοινοτική νομοθεσία. 

Απαιτεί τη συμμετοχή όλων αυτών που ασχολούνται με την παραγωγή και 

την εμπορία: των παραγωγών, των ελαιοτριβείων, των μεταποιητών και 

αυτών που το εμπορεύονται. Στο πλαίσιο αυτό η μεταρρύθμιση του 2004 

παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αφαιρούν ένα περιορισμένο 

ποσοστό των ενισχύσεων για την εμπορία και να το διαθέτουν σε 

οργανώσεις («εγκεκριμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις») που 

ασχολούνται με δραστηριότητες όπως είναι η μελέτη της αγοράς, η 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της παραγωγής ελαιολάδου, η 

βελτίωση της ποιότητας και η ανιχνευσιμότητα.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη προσπάθειά της να προστατέψει τους 

καταναλωτές και τους στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για το 

κλάδο του ελαιολάδου εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865 / 2004 στις 

29 Απριλίου του 2004, στον οποίο ένα μέρος του αναφέρεται στο σύστημα 

εισαγωγών ελαιολάδου της Ε.Ε. από τις τρίτες χώρες. 

 Για κάθε εισαγόμενη ποσότητα ελαιολάδου στην Κοινότητα 

απαιτείται η προσκόµιση άδειας εισαγωγής. Οι άδειες εισαγωγής 



εκδίδονται από τα κράτη µέλη για κάθε ενδιαφερόµενο που 

υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής 

του στην Κοινότητα. 

 Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι εν 

λόγω άδειες εκδίδονται κατόπιν σύστασης εγγύησης, µε την οποία 

διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα εισάγονται κατά τη διάρκεια ισχύος 

της άδειας. Πλην ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν 

µέρει, εάν η εισαγωγή δεν πραγµατοποιηθεί εµπροθέσµως ή 

πραγµατοποιηθεί µόνο εν µέρει. 

 Για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εφοδιασµός της κοινοτικής 

αγοράς µε ελαιόλαδο µέσω εισαγωγών από τρίτες χώρες, µπορεί 

να αποφασίζεται,  

 η µερική ή ολική αναστολή της εφαρµογής των δασµών του κοινού 

δασµολογίου για το ελαιόλαδο, καθώς και ο καθορισµός των 

λεπτοµερειών της εν λόγω αναστολής,  

  το άνοιγµα ποσόστωσης για την εισαγωγή ελαιολάδου µε µειωµένο 

συντελεστή δασµών του κοινού δασµολογίου, καθώς και ο 

καθορισµός των λεπτοµερειών διαχείρισης της εν λόγω 

ποσόστωσης. 

 Εάν, λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών, η κοινοτική αγορά του 

ελαιολάδου υφίσταται ή απειλείται να υποστεί σοβαρές διαταραχές 

που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους της νέας 

ΚΑΠ, είναι δυνατόν να εφαρµόζονται κατά τις συναλλαγές µε τις 

χώρες που δεν είναι µέλη του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου), τα ενδεικνυόµενα µέτρα, µέχρις ότου εκλείψει η εν λόγω 

διαταραχή ή απειλή διαταραχής. 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
 ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

5.1. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας 

 Με την έννοια «ανταγωνιστικότητα για μια χώρα» αναφερόμαστε 

στην ικανότητά της να αυξάνει τον παραγόμενο πλούτο, να αξιοποιεί το 

ανθρώπινο δυναμικό της και να εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματά της, όπως επίσης να ενισχύει τις υποδομές και τους 

θεσμούς της, κάνοντας τη γνώση προσβάσιμη και διαθέσιμη σε όλους, και 

να αναβαθμίζει το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα σε 

ένα οικονομικό περιβάλλον, που συνεχώς εξελίσσεται και διεθνοποιείται, 

κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη για τόνωση της ανταγωνιστικότητας 

κάθε χώρας, η οποία αποτελεί μια διαρκή και σύνθετη διαδικασία, 

εξαρτώμενη από πολλούς παράγοντες. Η ανταγωνιστικότητα είναι από τη 

φύση της μια συγκριτική έννοια και προκύπτει από τις επιδόσεις της κάθε 

χώρας σε σύγκριση με άλλες τόσο σε μακροοικονομικό, όσο και σε 

μικροοικονομικό επίπεδο.  

Το ΕΣΑΑ (Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξής) 

υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του μια ευρεία και 

πολυδιάστατη προσέγγιση στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, ανάλογη 

αυτής που διαπνέει την ευρωπαϊκή Στρατηγική της Λισαβόνας, έχοντας 

ορίσει την ανταγωνιστικότητα ως την «ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης 

του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας – αναβάθμισης του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της απασχόλησης και της 

πραγματικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης, 



της διαρκούς βελτίωσης της παραγωγικότητας – υπό συνθήκες 

παγκοσμιοποίησης». 

 Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός 

για την ανταγωνιστικότητα, αφού η ανταγωνιστικότητα είναι μια σχετική 

έννοια και μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους (Trail and Da Silva, 

1994). H ανταγωνιστικότητα μπορεί να διαχωριστεί σ’ αυτή μεταξύ κρατών 

– εξαγωγέων και στην ανταγωνιστικότητα όπου διερευνάται η διαχρονική – 

δυναμική τάση της για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την 

εξέλιξη του εμπορίου σε ένα κλάδο.  

 Ένας από τους ορισμούς της ανταγωνιστικότητας ο οποίος γίνεται 

γενικά αποδεκτός στη διεθνή βιβλιογραφία είναι ο ακόλουθος. 

Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα εφοδιασμού αγαθών και υπηρεσιών 

στην περιοχή, στο χρόνο και στη μορφή που ζητείται από τους 

καταναλωτές, σε τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από τους άλλους εξαγωγείς 

ώστε να υπάρχει κέρδος (Frohberg and Hartmann, 1997). Στο παραπάνω 

ορισμό περικλείεται η ανταγωνιστικότητα στις εγχώριες ή / και διεθνείς 

αγορές ενός προϊόντος ή ομάδα προϊόντων (product markets), αλλά και η 

ανταγωνιστικότητα στην αγορά των συντελεστών παραγωγής (factor 

markets) (Pitts, Viaene, Traill and Gellynk, 1995). 

 Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum), το 

2007, όρισε την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας ως εξής.  

«Η εθνική ανταγωνιστικότητα είναι το πλέγμα εκείνο των παραγόντων, 

πολιτικών και θεσμών που προσδιορίζουν το επίπεδο της 

παραγωγικότητας μιας χώρας. Το επίπεδο της παραγωγικότητας, με τη 

σειρά του, προσδιορίζει το διατηρήσιμο επίπεδο ευημερίας που μπορεί να 

απολαμβάνει μία οικονομία. Με άλλα λόγια, οι πιο ανταγωνιστικές 

οικονομίες τείνουν να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα 

εισοδήματος στους πολίτες τους. Το επίπεδο της παραγωγικότητας 

προσδιορίζει επίσης την απόδοση των επενδύσεων σε μια οικονομία.  

 

 



Καθώς οι αποδόσεις είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στη 

μεγέθυνση των οικονομιών, μια πιο ανταγωνιστική οικονομία είναι μια 

οικονομία που πιθανότατα θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο μεσο- και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα.». 

 Το 1995, μία ομάδα επιστημόνων και τεχνοκρατών, στη προσπάθειά 

της να ορίσει την ανταγωνιστικότητα σε μια έκθεση προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τονίζει πως η ανταγωνιστικότητα ενέχει στοιχεία 

παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας. Αλλά δεν είναι 

αυτοσκοπός ή απλός στόχος. Είναι ένα ισχυρό μέσο αύξησης του βιοτικού 

επιπέδου και της κοινωνικής ευημερίας – ένα εργαλείο για την επίτευξη 

στόχων. Αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα στα 

πλαίσια της διεθνούς εξειδίκευσης, η ανταγωνιστικότητα προσφέρει 

παγκοσμίως τη βάση για την αύξηση των εισοδημάτων κατά μη 

πληθωριστικό τρόπο. Υπογραμμίζει πως πρέπει να δούμε την 

ανταγωνιστικότητα ως το κύριο μέσο αύξησης του βιοτικού επιπέδου, 

απασχόλησης των ανέργων και εξάλειψης της φτώχειας. 

 Γενικά, η ανταγωνιστικότητα ενός προϊόντος ή μιας ομάδας 

προϊόντων στο εξαγωγικό εμπόριο μπορεί να εκφραστεί με τα μερίδια 

αγοράς και με τη δυναμική τους τάση, με το εμπορικό ισοζύγιο, με το 

βαθμό ενδοκλαδικού εμπορίου και με το ανταγωνιστικό και το συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργείται και εξαρτάται 

από το κράτος το οποίο μπορεί να προσπαθεί να βελτιώσει την απόδοση 

και την ανταγωνιστικότητα ενός κλάδου προϊόντων με παρέμβαση στην 

αγορά, ανακατανομή των συντελεστών παραγωγής κτλ. Το συγκριτικό 

πλεονέκτημα μελετά το πλεόνασμα ή έλλειμμα των συντελεστών 

παραγωγής και εννοεί την ανταγωνιστικότητα ως κάτι δεδομένο από τη 

φύση (Masters and Winter-Nelson, 1995).  

 

 

 
 
 



 
5.2. Δείκτες 
 

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της 

ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ελαιολάδου και των ανταγωνιστικών 

ελαιολάδων στη γερμανική αγορά αναφέρονται παρακάτω. 

 
5.2.α. Μερίδιο Αγοράς (Export Market Share) 
 

Μετρήθηκαν τα μερίδια αγοράς για να βρεθεί η διείσδυση κάθε 

χώρας στη γερμανική αγορά και η αξιοποίηση του καταναλωτικού 

δυναμικού της Γερμανίας. 

O δείκτης μεριδίου αγοράς είναι ο πιο απλός δείκτης και δείχνει τη 

συμμετοχή και διείσδυση των εξαγωγών σε μια αγορά, την εξάρτησή της 

από τον εξαγωγέα και το βαθμό κάλυψης των καταναλωτικών 

δυνατοτήτων της (Trail and Da Silva, 1994). Ο μαθηματικός τύπος του 

μεριδίου αγοράς είναι ο παρακάτω, 

 

XMS = Xi / Σ(Mi)     (1)   όπου, 

 XMS, το μερίδιο αγοράς των χωρών σε μία αγορά 

 Χi, η αξία των εξαγωγών μιας χώρας i προς μία αγορά για ένα 

προϊόν 

 Σ(Μi) είναι η αξία των εισαγωγών της αγοράς από το σύνολο του 

κόσμου για το ίδιο προϊόν. 

 

5.2.β. Δείκτης Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου (Herfindahl Index) 
 

Με το δείκτη συγκεντρωτικότητας εμπορίου μετριέται και 

παρουσιάζεται η σπουδαιότητα που έχουν οι εξαγωγές ελαιολάδου στην 

οικονομία κάθε μελετούμενης χώρας. 

 Ο δείκτης συγκεντρωτικότητας εμπορίου δείχνει το βαθμό 

συγκέντρωσης και διαφοροποίησης στη διάρθρωση του εμπορίου μιας 



χώρας (Grossack, 1965, Macbean and Ngmyen, 1980, Turner and 

Lambert, 1981). Ο δείκτης συγκεντρωτικότητας εμπορίου ορίζεται 

μαθηματικά ως, 

 

C2 = Σ(Wi)2     (2)   όπου, 

 Wi, το μερίδιο ενός προϊόντος στις συνολικές εξαγωγές, δηλαδή, 

είναι το ποσοστό που καταλαμβάνει η αξία των εξαγωγών του 

αγαθού (i) μιας χώρας προς μια αγορά, προς την αξία των 

εξαγωγών της ίδιας χώρας για το σύνολο των τροφίμων και ποτών 

και για το σύνολο των αγορών. 

 

Θεωρείται πως οι συνολικές εξαγωγές μιας χώρας στο κλάδο 

τροφίμων και ποτών αποτελούνται από m αγαθά, ονομαζόμενα ως i = 

1,2,,,,,,m, όπου το ποσοστό καθενός στις συνολικές εξαγωγές της χώρας 

είναι wi ώστε Σ(wi) = 1. O δείκτης παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Ακόμη και 

όταν το ποσοστό εξαγωγών ενός προϊόντος τείνει στη μονάδα, το 

τετράγωνο της τιμής του (δηλαδή ο δείκτης C2) θα είναι μικρότερος. 

Υψηλή τιμή του δείκτη για κάποιο προϊόν δείχνει μικρή διαφοροποίηση 

του εξαγωγικού φάσματος. Αυτό σημαίνει πως αυτό το προϊόν 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών και συνεπώς η 

οικονομία βασίζεται στις συγκεκριμένες εξαγωγές. Συνέπεια τούτου, είναι η 

υψηλή εξάρτηση του εξαγωγέα από μία αγορά το οποίο όμως ενέχει 

κινδύνους αγοράς. Αντιθέτως, χαμηλή τιμή του δείκτη δείχνει μεγάλη 

διαφοροποίηση του εξαγωγικού φάσματος, δηλαδή η εξαγωγική δομή είναι 

πιο διευρυμένη σε περισσότερα προϊόντα και σε περισσότερες αγορές. 

Αυτό καθιστά τις εξαγωγές μιας χώρας λιγότερο εξαρτημένες από μια 

αγορά αλλά και μικρή αξιοποίηση των δυνατοτήτων για εξαγωγές του 

προϊόντος προς μια αγορά. 

 

 
 
 



5.2.γ. Δείκτης Ομοιότητας Εξαγωγών (Export Similarity Index)  
 

Ο δείκτης ομοιότητας εξαγωγών δείχνει την ύπαρξη 

ανταγωνιστικότητας ή συμπληρωματικότητας των εξαγωγών μεταξύ δύο 

χωρών. Γενικά, αποκαλύπτει την ύπαρξη αλληλοσυγκρουόμενων 

εξαγωγικών συμφερόντων. 
 Ο δείκτης επινοήθηκε από τους Finger και Kreinin το 1979 και 

δείχνει την ύπαρξη ανταγωνιστικότητας ή συμπληρωματικότητας των 

εξαγωγών μεταξύ δύο χωρών. (Finger and Kreinin, 1979, Kellman and 

Schroder, 1983, Pomfret, 1981). Ο δείκτης ομοιότητας εξαγωγών έχει την 

παρακάτω μαθηματική μορφή, 

S = (1 – 1/2Σ│Χiac/Xac - Xibc/Xbc│)*100     (3) όπου, 

 Xiac και Xibc είναι η αξία των εξαγωγών ενός προϊόντος i των χωρών 

a και b αντίστοιχα προς την αγορά c 
 

 Χac και Xbc είναι η αξία των εξαγωγών για το κλάδο τροφίμων και 

προιόντων των χωρών a και b προς την αγορά c. 
 

Ο δείκτης παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 100. Μικρή τιμή του δείκτη για 

δύο χώρες φανερώνει ανομοιότητα εξαγωγικών δομών και 

συμπληρωματικές μεταξύ τους σχέσεις. Αντίθετα, μεγάλη τιμή δηλώνει 

επικάλυψη, δηλαδή ανταγωνιστικές και αλληλοσυγκρουόμενες 

εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.   

 
5.2.δ. Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εμπορίου (Relative Trade 
Advantage, RTA) 
 

Η μέτρηση του δείκτη συγκριτικού πλεονεκτήματος εντοπίζει την πιο 

εξειδικευμένη χώρα στις εξαγωγές ελαιολάδου. 

 Ο πρώτος που ασχολήθηκε με αυτό το δείκτη ήταν ο Balassa το 

1965 και ο οποίος τον ονόμασε δείκτη αποκαλυμμένου συγκριτικού 

πλεονεκτήματος (Revealed Comparative Advantage, RCA). Ο σκοπός 



αυτού του αρχικού δείκτη είναι ίδιος με το σκοπό του δείκτη του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος εμπορίου. Δείχνει το βαθμό στον οποίο μια 

χώρα εξειδικεύεται περισσότερο από μια ομάδα ανταγωνιστικών χωρών 

σε έναν κλάδο σχετικά με το σύνολο της οικονομίας. Επίσης, ελέγχει σε 

ποιους κλάδους υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες 

χώρες. Ο αρχικός δείκτης του Balassa έχει την εξής μαθηματική 

διατύπωση, 

 

RCA = (X i / X iw) / (X / X w)     (4)   όπου, 

 

 Χi, η αξία των εξαγωγών μιας χώρας για ένα προϊόν i σε μία αγορά 

 Xiw, η αξία των εξαγωγών μιας ομάδας εξαγωγέων - χωρών για ένα 

προϊόν i σε μία αγορά 

 Χ, η αξία των εξαγωγών της ίδιας χώρας για όλα τα προϊόντα 

 Χw, η αξία των εξαγωγών μιας ομάδας εξαγωγέων – χωρών για όλα 

τα προϊόντα 

 

Υψηλή τιμή του δείκτη (μεγαλύτερη του 100) δείχνει συγκριτικό 

πλεονέκτημα στις εξαγωγές ενός προϊόντος μιας χώρας. Όταν η τιμή του 

δείκτη είναι μεγαλύτερη του 100 τότε το μερίδιο εξαγωγών του 

συγκεκριμένου προιόντος είναι μεγαλύτερο του μεριδίου εξαγωγών του 

μέσου προιόντος της χώρας. 

Η βελτιωμένη μορφή του δείκτη RCA είναι ο δείκτης συγκριτικού 

πλεονεκτήματος εμπορίου (Relative Trade Advantage, RTA), ο οποίος 

παρουσιάστηκε από το Vollrath το 1991 για να μετρήσει την εξειδίκευση 

και το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας σε έναν κλάδο. Ο μαθηματικός 

τύπος ορίζεται παρακάτω, 

 

RTA ij = RXA ij – RMA ij     (5)   όπου, 

 RXA ij, o δείκτης συγκριτικού πλεονεκτήματος εξαγωγών 



 RMA ij, o δείκτης συγκριτικού πλεονεκτήματος εισαγωγών 

RTA ij = (X ij / Σ X il) / (Σ X kj / Σ X kl) - (M ij / Σ M il) / (Σ M kj / Σ M kl)   

(5α)  

 

 Η διαφορά του τύπου (5α) με τον (4) είναι πως στον (5α) στα 

σύνολα που αναφέρονται στις εξαγωγές / εισαγωγές όλων των προϊόντων 

(k) μιας χώρας (j) δεν περικλείονται οι εξαγωγές / εισαγωγές για το προϊόν 

(i). Επίσης, στα σύνολα που αναφέρονται στις εξαγωγές / εισαγωγές όλων 

των προϊόντων (k) μιας ομάδας χωρών (l) δεν περικλείονται οι εξαγωγές / 

εισαγωγές για τα προϊόντα (k) της χώρας (j) (δηλαδή της μελετούμενης 

χώρας). Έτσι ο τύπος (5α) παίρνει τη παρακάτω μαθηματική μορφή, 

 

RTA = RXA – RMA     (5β) 

RXA = [Xi / (Xiw - Xi)] / [(X - Xi) / (Xw – X + Xi)]     (5γ) 

RMA = [Mi / (Miw - Mi)] / [(M - Mi) / (Mw – M + Mi)]     (5δ) 

όπου, 

 

 Xi, η αξία των εξαγωγών ενός προιόντος (i) μιας χώρας σε μια 

αγορά c 

 Xiw, η αξία των εξαγωγών ενός προιόντος (i) μιας ομάδας χωρών 

(w) στην αγορά c 

 X, η αξία των εξαγωγών όλων των προϊόντων μιας χώρας (i) στην 

αγορά c 

 Xw, η αξία των εξαγωγών όλων των προϊόντων μιας ομάδας χωρών 

(w) στην αγορά c. 

 Ομοίως ορίζονται οι παράγοντες (Mi, Miw, M, Mw) στο δείκτη RMA 

αλλά αφορούν τις εισαγωγές. 

 



Όπως φαίνεται στην εξίσωση (5β), ο δείκτης RTA ισούται με τη 

διαφορά του δείκτη συγκριτικού πλεονεκτήματος εισαγωγών (RMA) από το 

δείκτη συγκριτικού πλεονεκτήματος εξαγωγών (RXA). 

Θετική τιμή του RTA φανερώνει ανταγωνιστικότητα, εξειδίκευση και 

συγκριτικό πλεονέκτημα στο εμπόριο ενός προϊόντος. Αντίθετα, αρνητική 

τιμή δείχνει έλλειψη ανταγωνιστικότητας και συγκριτικό μειονέκτημα. 

Όσον αφορά τους δείκτες RXA και RMA, τιμή του RXA μεγαλύτερη 

της μονάδας φανερώνει συγκριτικό πλεονέκτημα εξαγωγών, ενώ τιμή 

μικρότερη της μονάδας φανερώνει έλλειψη του. Ο RMA αναφέρεται στις 

εισαγωγές, οπότε μία τιμή του μικρότερη της μονάδας υποδηλώνει 

συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας στο τομέα των εισαγωγών του 

προϊόντος. Αντίθετα, τιμή του μεγαλύτερη της μονάδας σημαίνει απουσία 

συγκριτικού πλεονεκτήματος.  

Ο δείκτης RXA, αν και μοιάζει με το δείκτη RCA του Balassa, 

διαφέρει. Κάνει σαφή διάκριση μεταξύ ενός συγκεκριμένου προϊόντος από 

τα υπόλοιπα και μιας συγκεκριμένης χώρας από τις υπόλοιπες χώρες της 

ομάδας εξαγωγών. Γι’ αυτό το λόγο στον τύπο (5γ) αφαιρείται από την αξία 

των συνολικών εξαγωγών της μελετούμενης χώρας (Χ) και από την αξία 

των συνολικών εξαγωγών της ομάδας (Χiw) η αξία των εξαγωγών της 

χώρας για το μελετούμενο προιόν (Χi). 

Κατά τους Frohberg και Hartmann (1997) ο δείκτης RTA υπερέχει 

του RCA του Balassa γιατί ενσωματώνει ταυτόχρονα τις εισαγωγές και τις 

εξαγωγές, αντιπροσωπεύοντας πληρέστερα τις πραγματικές συνθήκες 

εμπορίου στα προϊόντα που υπάρχει ενδοκλαδικό εμπόριο και όχι 

μονόδρομες εμπορικές σχέσεις. Παραδείγματος χάριν, μπορεί μια χώρα να 

παρουσιάζεται με συγκριτικό πλεονέκτημα στις εξαγωγές ενός προϊόντος 

σύμφωνα με το τύπο RCA αλλά να πραγματοποιεί ταυτόχρονα μεγάλες 

εισαγωγές του ίδιου προϊόντος χάνοντας το πλεονέκτημά της, κάτι που 

γίνεται φανερό από το δείκτη RTA. Έτσι εκφράζει πιο ικανοποιητικά την 

έννοια της εξειδίκευσης και του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Δεύτερον, 

όπως προαναφέρθηκε, ο RTA διακρίνει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές 



ενός προϊόντος από τις συνολικές μιας χώρας και της ομάδας των 

ανταγωνιστικών χωρών αποφεύγοντας τη διπλή μέτρησή τους.  

Ο δείκτης συγκριτικού πλεονεκτήματος εισαγωγών RMA 

παρουσιάζει ένα μειονέκτημα γιατί επηρεάζεται από τα μέτρα 

προστατευτισμού μιας χώρας έναντι των εισαγωγών και είναι πιθανό να 

αποδώσει λανθασμένα χαμηλότερες τιμές. Αυτό βέβαια επηρεάζει 

αρνητικά και το δείκτη RTA. Όμως, όταν η έρευνα αφορά χώρες της Ε.Ε. η 

τιμή του RMA (συνεπώς και του RTA) δεν επηρεάζονται από το 

παραπάνω μειονέκτημα γιατί οι όροι εμπορίου και ανταγωνισμού στην 

Ε.Ε. είναι ίδιοι για όλες τις χώρες. 

Για την ανάλυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος στην παρούσα 

εργασία προτιμήθηκαν οι δείκτες του Vollrath και όχι του Balassa για τους 

λόγους που προαναφέρθηκαν. 

 

5.2.ε. Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης (Net Export Index) 
 

Μετριέται ο δείκτης ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης για να 

εμφανιστεί η ύπαρξη ή η απουσία εξειδίκευσης, αλλά σχετίζεται και με το 

εμπορικό ισοζύγιο. 

 Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης δείχνει εάν υπάρχει 

στο εμπόριο ενός προϊόντος για μια χώρα εξειδίκευση σε σχέση με μια 

άλλη χώρα. Η μαθηματική μορφή του δείκτη είναι, 

 

ΝΧij = (Xij – Mij) / (Xij + Mij)     (6)   όπου, 

 

 Χij, η αξία των εξαγωγών ενός προιόντος i για μια χώρα j προς μία 

αγορά 

 Mij, η αξία των εισαγωγών ενός προιόντος i για μια χώρα j από την 

ίδια αγορά 

 



Ο δείκτης βασίζεται στο γεγονός πως μεταξύ δύο χωρών που έχουν 

εμπορικές σχέσεις, η χώρα με τις ευνοϊκότερες συνθήκες παραγωγής και 

εμπορίας σε έναν κλάδο θα πραγματοποιεί μεγαλύτερες εξαγωγές απ’ ότι 

εισαγωγές από την άλλη χώρα. Συνεπώς θα είναι πιο εξειδικευμένη και 

ανταγωνιστική στο εμπόριο του συγκεκριμένου προϊόντος από την άλλη. 

Παρόλα αυτά δεν είναι δυνατό μέσω του δείκτη να προσδώσουμε 

συγκριτικό πλεονέκτημα σ’ αυτή τη χώρα γιατί ο δείκτης δεν παίρνει 

υπόψη του τις εξαγωγικές και εισαγωγικές επιδόσεις στους υπόλοιπους 

κλάδους καθώς και τους ανταγωνιστές που υπάρχουν στο εμπόριο του 

κλάδου αυτού. Έτσι, είναι λογικό τα αποτελέσματα του Net Export Index να 

μη συμφωνούν έπ’ ακριβώς με τα αντίστοιχα του δείκτη συγκριτικού 

πλεονεκτήματος εμπορίου (RTA). 

Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από το -1 ως το +1. Όταν η τιμή είναι 

ίση με τη μονάδα τότε η χώρα j είναι απόλυτα εξειδικευμένη στο εμπόριο 

του προϊόντος i σε σχέση με την άλλη χώρα. Τιμή ίση με -1 σημαίνει πως η 

χώρα j δεν είναι καθόλου εξειδικευμένη στο εμπόριο αυτού του προϊόντος 

σε σχέση με την άλλη χώρα. Όταν η τιμή του δείκτη είναι ίση με μηδέν 

δείχνει ουδετερότητα. Ο δείκτης σχετίζεται και με το εμπορικό ισοζύγιο, 

οπότε θετική τιμή του σημαίνει θετικό εμπορικό ισοζύγιο του προϊόντος i 

για τη χώρα j ως προς την άλλη χώρα. Κατ’ αντιστοιχία αρνητική τιμή του 

δείκτη σημαίνει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα σοβαρό μειονέκτημα του δείκτη είναι 

πως αγνοεί το συνολικό εμπόριο και τα ανταγωνιστικά κράτη. Για 

παράδειγμα, μία χώρα που είναι αυτάρκης σε ένα προϊόν (μηδαμινές 

εισαγωγές) και παρουσιάζει μικρές εξαγωγές θα δίνει τιμή ίση με τη 

μονάδα. Μ’ αυτό τον τρόπο συμπεραίνεται λανθασμένα πως η χώρα είναι 

ανταγωνιστική και απόλυτα εξειδικευμένη στο εμπόριο του συγκεκριμένου 

προϊόντος. Γι’ αυτό το λόγο ο δείκτης χρησιμοποιείται με ιδιαίτερη 

προσοχή και η εξαγωγή συμπερασμάτων από τα αποτελέσματά του 

γίνεται με επιφυλακτικότητα. 

 

 



5.2.στ. Δείκτης Ενδοκλαδικού Εμπορίου (Intra – Industry Trade Index, 
IIT)  
 

Αποκαλύπτει τη δομή των εμπορικών σχέσεων μεταξύ δύο χωρών 

(ενδο-κλαδικό ή δια-κλαδικό εμπόριο). 

 Μια τροποποίηση του δείκτη ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης 

(Net Export Index) είναι ο δείκτης ενδοκλαδικού εμπορίου (Grubel και 

Lloyd, 2003), o οποίος έχει τη παρακάτω μαθηματική μορφή, 

 

IITij = 1 - │NXij│     (7)   όπου, 

 │NXij│, η απόλυτη τιμή του Net Export Index 

 

Ο δείκτης ενδοκλαδικού εμπορίου αποκαλύπτει τη δομή των 

εμπορικών σχέσεων μεταξύ δύο χωρών (ενδοκλαδικό ή διακλαδικό 

εμπόριο). Στο διακλαδικό εμπόριο υπάρχουν μόνο εισαγωγές ή εξαγωγές 

ενός προϊόντος μεταξύ δύο χωρών εξαιτίας των διαφορών στους 

συντελεστές παραγωγής των χωρών και λόγω του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος της μιας χώρας έναντι της άλλης. Στο ενδοκλαδικό 

εμπόριο υπάρχει ισοδύναμη ανταλλαγή (ίση αξία εξαγωγών και 

εισαγωγών) του προϊόντος και αυτό αποδίδεται στη τεχνολογική έρευνα 

και στις οικονομίες κλίμακας.  

Όταν ο δείκτης παίρνει τιμή 0 τότε το εμπόριο μεταξύ των δύο 

χωρών χαρακτηρίζεται ως διακλαδικό. Ενδοκλαδικό εμπόριο έχουμε στη 

περίπτωση που ο δείκτης παίρνει τιμή ίση με +1.          

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o  

 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 
 

6.1.Προέλυση δεδομένων 
 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των 

δεικτών αναφέρονται στη δεκαετία 1996 – 2005 και προέρχονται από τη 

βάση δεδομένων του FAO. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία ήταν για το έτος 

2005. Ο αριθμός των ετών (10) είναι αρκετός ώστε να βγουν ασφαλή 

συμπεράσματα για τις διαχρονικές τάσεις των δεικτών, οι οποίοι θα μας 

βοηθήσουν να κατανοήσουμε το εμπόριο του ελαιολάδου στη Γερμανία.   

 
6.2. Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων 
 
6.2.α. Μερίδιο Αγοράς 
 

Για την εκτίμηση του μεριδίου αγοράς της Ιταλίας, της Ισπανίας και 

της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα εξαγωγών ελαιολάδου των 

τριών χωρών προς τη Γερμανία και των συνολικών εισαγωγών ελαιολάδου 

στην ίδια χώρα για τα έτη 1996 - 2005. Όπως και για το μερίδιο αγοράς, 

έτσι και για τους υπόλοιπους δείκτες τα δεδομένα αναφέρονται για τη 

δεκαετία 1996 – 2005. Πιο συγκεκριμένα, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω, 

 

XMS = Xi / Σ(Mi) 

 

 Χi, η αξία των εξαγωγών ελαιολάδου των χωρών προς τη Γερμανία.  



 Σ(Μi) είναι η αξία των εισαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας από το 

σύνολο του κόσμου. 

 

Στον πίνακα 6.1. παραθέτονται τα μερίδια αγοράς που 

καταλαμβάνουν οι τρεις ανταγωνίστριες χώρες. Το μερίδιο αγοράς κάθε 

χώρας υπολογίζεται ως ποσοστό επί των συνολικών εισαγωγών 

ελαιολάδου της Γερμανίας από τον κόσμο, οπότε το άθροισμα των τριών 

κρατών είναι μικρότερο του 100. 
 
Πίνακας 6.1. Μερίδιο αγοράς της Ιταλίας, Ισπανίας και Ελλάδας στις εισαγωγές 

ελαιολάδου στη Γερμανία.  

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1996 85,85 9,81 2,54 98,2 

1997 85,42 9,51 3,26 98,19 

1998 91,06 4,27 2,55 97,88 

1999 85,61 7,53 1,71 94,85 

2000 89,68 5,23 2,6 97,51 

2001 87,41 6,58 3,37 97,36 

2002 90,77 4,30 4,36 99,43 

2003 84,91 6,99 3,68 95,58 

2004 83,49 8,55 4,22 96,26 

2005 77,36 9,89 8,40 95,65 

Μ.Ο. 86,15 7,26 3,66 97,07 

 

Η Γερμανία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του ελαιολάδου που 

καταναλώνει από τις τρεις χώρες, όπως φανερώνουν τα αποτελέσματα. Το 

2002 οι τρεις χώρες κάλυψαν το 99,43% των εισαγωγών της Γερμανίας, το 

μεγαλύτερο της δεκαετίας και το 1999 το 94,85%, το μικρότερο για το 

αντίστοιχο διάστημα. Γενικά, το μερίδιο αγοράς στις εισαγωγές ελαιολάδου 

της Γερμανίας και των τριών χωρών είναι πάντα μεγαλύτερο του 94%. 

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από τις τρεις χώρες παρουσιάζει η 

Ιταλία με πολύ υψηλό ποσοστό (μ.ο. 86,15). Ακολουθεί η Ισπανία με 



μέτριο ποσοστό (μ.ο. 7,26) και τελευταία η Ελλάδα με το χαμηλότερο (μ.ο. 

3,66). Υψηλό μερίδιο αγοράς δείχνει βαθιά εξαγωγική διείσδυση στη 

γερμανική αγορά και υψηλή εξάρτηση της τελευταίας από τον εξαγωγέα. 

Οπότε, είναι φανερό πως μόνο η Ιταλία κατάφερε να διεισδύσει στη 

γερμανική αγορά και να εκμεταλλευτεί τις καταναλωτικές προτιμήσεις την 

Γερμανών. Αντίθετα, η Ισπανία και η Ελλάδα δεν κατάφεραν να 

οργανώσουν ένα δίκτυο εμπορίας και να πείσουν τους Γερμανούς 

καταναλωτές για τη ποιότητα του προϊόντος τους. 

Η διαχρονική τάση των μεριδίων αγοράς της Ιταλίας, της Ισπανίας 

και της Ελλάδας παρουσιάζεται στο διάγραμμα 6.1. Παρατηρείται μια 

σταθερή μικρή αύξηση για την Ελλάδα από το 1999 και για τη Ιταλία μια 

μικρή μείωση τα τελευταία 3 χρόνια. 

 
Διάγραμμα 6.1. Από πίνακα 6.1. 
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6.2.β. Δείκτης Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου 
Ο Δείκτης Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου δείχνει το βαθμό 

συγκέντρωσης και διαφοροποίησης στη διάρθρωση του εμπορίου μιας 



χώρας. Ο δείκτης υπολογίστηκε για τα έτη 1996 – 2005 και τα δεδομένα 

που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα παρακάτω, 
 

C2 = Σ(Wi)2  

 

 Wi = Xi / Xw, το μερίδιο των εξαγωγών του ελαιολάδου στη Γερμανία 

στις συνολικές εξαγωγές μιας χώρας. 

 Xi είναι η αξία των εξαγωγών ελαιολάδου της κάθε χώρας (Ιταλία, 

Ισπανία και Ελλάδα) προς τη Γερμανία. 

 Xw είναι η αξία των συνολικών εξαγωγών του κλάδου τροφίμων και 

ποτών της κάθε χώρας (Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα) προς το σύνολο 

του κόσμου. 

 

Στον παρακάτω πίνακα 6.2. παραθέτονται τα αποτελέσματα του 

Δείκτη Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου για τις τρεις χώρες στο τομέα του 

ελαιολάδου προς τη Γερμανία κατά τη δεκαετία 1996/2005. 

 
Πίνακας 6.2. Δείκτης Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου της Ιταλίας, Ισπανίας και Ελλάδας 

στις εξαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία.  

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1996 0,000054 0,00000082 0,00000096 

1997 0,000025 0,00000030 0,00000083 

1998 0,000031 0,00000007 0,00000077 

1999 0,000045 0,00000041 0,00000052 

2000 0,000030 0,00000011 0,00000086 

2001 0,000032 0,00000018 0,00000100 

2002 0,000055 0,00000011 0,00000350 

2003 0,000089 0,00000036 0,0000062 

2004 0,000141 0,00000100 0,0000160 

2005 0,000152 0,00000170 0,0000660 

Μ.Ο. 0,000065 0,00000051 0,0000098 

 



Υψηλή τιμή του Δείκτη Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου φανερώνει 

υψηλή σημαντικότητα των εξαγωγών ελαιολάδου προς τη γερμανική 

αγορά για την οικονομία ενός κράτους. Από τον πίνακα παρατηρούμε πως 

η Ιταλία έχει τη μεγαλύτερη συγκεντρωτικότητα εξαγωγών καθ’ όλη τη 

διάρκεια 1996 – 2005(μ.ο. 6,5*10-5). Οι ιταλικές εξαγωγές ελαιολάδου προς 

τη Γερμανία αποτελούν ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο του συνόλου εξαγωγών 

τροφίμων και ποτών της Ιταλίας προς τον κόσμο. Τη μεγαλύτερη τιμή στο 

δείκτη για τη χώρα της Ιταλίας τη συναντούμε το έτος 2005 (1,52 * 10-4), 

ενώ τη χαμηλότερη το έτος 1997. 

Η χώρα με τον αμέσως επόμενο μεγαλύτερο Δείκτη 

Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου είναι η Ελλάδα με μέσο όρο, για τη 

δεκαετία που ερευνούμε (1996/2005), ίσο με 9,8 * 10-6. Η χώρα μας 

παρουσιάζει σταθερή αύξηση του δείκτη από το 2000 και τη χρονιά 2005 

παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή, η οποία είναι ίση με 6,6 * 10-5, ενώ τη 

χαμηλότερη τη χρονιά 1999 με 5,2 * 10-7. Η αύξηση αυτή εξηγείται με τη 

ραγδαία αύξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου προς τη 

γερμανική αγορά.  

Η τρίτη χώρα, η Ισπανία, έχει κατά μέσο όρο το μικρότερο Δείκτη 

Συγκεντρωτικότητας (5,1 * 10-7). Η Ισπανία με τη σειρά της παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση του δείκτη τα δύο τελευταία χρόνια παίρνοντας τη 

μεγαλύτερη τιμή της το 2005 με 1,7 * 10-6. Αντίθετα, η μικρότερη τιμή 

παρουσιάζεται το 1998 και είναι ίση με 7,3 * 10-8. 

Γενικά, οι τιμές του Δείκτη Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου για το 

κλάδο του ελαιολάδου προς τη Γερμανία των τριών χωρών είναι μικρές. Οι 

χαμηλές τιμές του δείκτη σημαίνουν πως οι οικονομίες των χωρών αυτών 

στηρίζονται σε μικρό βαθμό από τη γερμανική αγορά ελαιολάδου και δεν 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις της. Μία μεγάλη τιμή θα 

φανέρωνε υψηλή εξάρτηση από τη συγκεκριμένη αγορά και συνεπώς οι 

χώρες θα ήταν πιο επιρρεπείς στους κινδύνούς της. Κοινό χαρακτηριστικό 

και για τις τρεις χώρες είναι πως ο δείκτης αυξάνεται τα τελευταία χρόνια 

αποδεικνύοντας πως οι Γερμανοί καταναλωτές αρχίζουν να γνωρίζουν και 

να προτιμούν το προϊόν του ελαιολάδου. Η αυξητική τάση επιτρέπει την 



εκτίμηση πως η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν τη δυνατότητα τα 

επόμενα χρόνια να επωφεληθούν την καταναλωτική προτίμηση των 

Γερμανών στο ελαιόλαδο και να εξειδικευτούν στο τομέα αυτό. Η 

διαχρονική τάση του Δείκτη Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου εμφανίζεται στο 

επόμενο διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 6.2. Από πίνακα 6.2. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η γενικότερη σημασία του κλάδου του 

ελαιολάδου για τις τρεις χώρες, άσχετα από τις επιδόσεις τους στη 

γερμανική αγορά. Γι’ αυτό το λόγο μελετήθηκε ο δείκτης 

συγκεντρωτικότητας εμπορίου του ελαιολάδου των χωρών στο κόσμο σε 

σχέση με τις συνολικές εξαγωγές τους στο κλάδο τροφίμων και ποτών στο 

κόσμο. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι, 

C2 = Σ(Wi)2  

 

 Wi = Xi / Xw, το μερίδιο των εξαγωγών του ελαιολάδου στο κόσμο 

στις συνολικές εξαγωγές μιας χώρας. 

 Xi είναι η αξία των εξαγωγών ελαιολάδου της κάθε χώρας (Ιταλία, 

Ισπανία και Ελλάδα) στο σύνολο του κόσμου. 



 Xw είναι η αξία των συνολικών εξαγωγών του κλάδου τροφίμων και 

ποτών της κάθε χώρας (Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα) προς το σύνολο 

του κόσμου. 

 
Πίνακας 6.3. Δείκτης Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου της Ιταλίας, Ισπανίας και Ελλάδας 

στις εξαγωγές ελαιολάδου στο κόσμο.  

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1996 0,005 0,010 0,061 
1997 0,003 0,009 0,019 
1998 0,002 0,006 0,016 
1999 0,003 0,002 0,038 
2000 0,003 0,004 0,007 
2001 0,002 0,003 0,005 
2002 0,003 0,006 0,005 
2003 0,006 0,008 0,021 
2004 0,017 0,018 0,006 
2005 0,004 0,017 0,038 
Μ.Ο. 0,005 0,008 0,021 

 

 
Διάγραμμα 6.3. Από πίνακα 6.3. 
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Σύμφωνα μ’ αυτή τη μέτρηση η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη τιμή, 

ακολουθεί η Ιταλία και τελευταία η Ισπανία. Αυτό δείχνει πως η Ελλάδα 

είναι πιο εξαρτώμενη χώρα, από τις άλλες δύο, από την παγκόσμια αγορά 

ελαιολάδου. Επίσης, εξάγεται το συμπέρασμα πως η Ελλάδα, παρόλο που 

στηρίζεται στις εξαγωγές ελαιολάδου περισσότερο από τις δύο άλλες 

χώρες, δεν έχει εξειδικευτεί στην αγορά της Γερμανίας όσο οι 

ανταγωνίστριές της. 

Τέλος, με τη βοήθεια του δείκτη Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου 

μελετήθηκε η αναλογία των εξαγωγών ελαιολάδου των τριών χωρών στη 

γερμανική αγορά σε σχέση με τις συνολικές εξαγωγές τους στο τομέα 

ελαιολάδου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι, 

 

C2 = Σ(Wi)2  

 

 Wi = Xi / Xw, το μερίδιο των εξαγωγών του ελαιολάδου στη Γερμανία 

στις συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου μιας χώρας. 

 Xi είναι η αξία των εξαγωγών ελαιολάδου της κάθε χώρας (Ιταλία, 

Ισπανία και Ελλάδα) στη γερμανική αγορά. 

 Xw είναι η αξία των συνολικών εξαγωγών του ελαιολάδου κάθε 

χώρας (Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα) προς το σύνολο του κόσμου. 

 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα. 

 
Πίνακας 6.4. Δείκτης Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου ελαιολάδου στη Γερμανία της 

Ιταλίας, Ισπανίας και Ελλάδας σε σχέση με τις συνολικές εξαγωγές τους στο τομέα 

ελαιολάδου στο κόσμο.  

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1996 0,009019 0,000082 0,000015 
1997 0,006779 0,000031 0,000042 
1998 0,01283 0,000012 0,000046 
1999 0,01520 0,000148 0,000013 
2000 0,007781 0,000027 0,000120 



2001 0,012398 0,000047 0,000184 
2002 0,015648 0,000016 0,000700 
2003 0,013694 0,000043 0,000292 
2004 0,00787 0,000054 0,002407 
2005 0,032846 0,000099 0,001759 
Μ.Ο. 0,013406 0,000056 0,000559 

 

 Η μέτρηση φανερώνει πως η Ιταλία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή 

με μέσο όρο 0,013406. Αυτό δείχνει πως ένα σημαντικό μέρος από τις 

εξαγωγές ιταλικού ελαιολάδου πηγαίνει στη Γερμανία και συμφωνεί με το 

συμπέρασμα πως το ελαιόλαδο αυτής της χώρας έχει διεισδύσει στη 

γερμανική αγορά περισσότερο από κάθε άλλο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται 

η Ελλάδα με μέσο όρο 0,000559. Ένα μικρό μέρος από τις εξαγωγές 

ελαιολάδου της χώρας μας πηγαίνει στη Γερμανία και αυτό δε βοηθάει το 

ελληνικό ελαιόλαδο να γίνει αναγνωρίσιμο και δημοφιλές στους 

καταναλωτές. Στη τρίτη θέση, η Ισπανία, με μέσο όρο 0,000056. Η Ελλάδα 

και η Ισπανία πληρώνουν το τίμημα της μη τυποποίησης του ελαιολάδου 

και της εξαγωγής του ως «χύμα» στην Ιταλία, η οποία καρπώνεται το 

φαινόμενο αυτό προς όφελός της για να διεισδύσει με μεγαλύτερη επιτυχία 

σε ξένες αγορές.    

   

 

6.2.γ. Δείκτης Ομοιότητας Εξαγωγών 
 

Ο δείκτης επινοήθηκε για να δείχνει την ύπαρξη ανταγωνιστικότητας 

ή συμπληρωματικότητας των εξαγωγών μεταξύ δύο χωρών. Σ’ αυτή την 

εργασία μετρήθηκε ο Δείκτης Ομοιότητας Εξαγωγών Ελλάδας – Ιταλίας, 

Ελλάδας – Ισπανίας και Ιταλίας – Ισπανίας. Ο δείκτης Ελλάδας - Ιταλίας 

έχει την παρακάτω μαθηματική μορφή, 

 

 



S = (1 – 1/2Σ│ΧiΕ,Γ/XΕ,Γ – XiΙ,Γ/XΙ,Γ│)*100  

 XiΕ,Γ και XiΙ,Γ είναι η αξία των εξαγωγών του ελαιολάδου (i) των 

χωρών Ελλάδας (Ε) και Ιταλίας (Ι) αντίστοιχα προς τη Γερμανία (Γ) 
 

 ΧΕΓ και XΙΓ είναι η αξία των εξαγωγών για το κλάδο των γεωργικών 

προϊόντων των χωρών Ελλάδας (Ε) και Ιταλίας (Ι) προς την αγορά 

της Γερμανίας (Γ). 
 

 Ομοίως και για το Δείκτη Ομοιότητας Εξαγωγών Ελλάδας – 

Ισπανίας και Ιταλίας – Ισπανίας. 
 
Τα αποτελέσματα του δείκτη βρίσκονται στο παρακάτω πίνακα 6.5. 

 
 
Πίνακας 6.5. Δείκτης Ομοιότητας  Εξαγωγών Ελλάδας-Ιταλίας, Ισπανίας- Ιταλίας και 

Ελλάδας-Ισπανίας στο εμπόριο ελαιολάδου με τη Γερμανία. 

 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 

1996 99,30 99,85 99,45 
1997 99,59 99,99 99,60 
1998 99,47 99,88 99,35 
1999 99,19 99,93 99,27 
2000 99,44 99,88 99,31 
2001 99,57 99,84 99,41 
2002 99,57 99,56 99,13 
2003 99,47 99,72 99,19 
2004 99,29 99,60 98,89 
2005 99,70 98,71 99,01 
Μ.Ο. 99,46 99,69 99,26 

 

Όπως είναι αναμενόμενο και φαίνεται από τους μέσους όρους που 

εμφανίζονται στο πίνακα 6.5., οι τιμές είναι ιδιαίτερα μεγάλες και δείχνουν 



ανταγωνιστικές και αλληλοσυγκρουόμενες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των 

τριών μεσογειακών χωρών. Συγκρίνοντας τους μέσους όρους των τιμών 

για τη περίοδο 1996 – 2005 παρατηρούμε πως η Ισπανία παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη ομοιότητα εξαγωγικών επιδόσεων στο ελαιόλαδο με την 

Ελλάδα (μέσος όρος 99,69). Το 1997 η τιμή του δείκτη είναι περίπου ίση 

με τη μονάδα (99,99) και η χαμηλότερη τιμή παρουσιάζεται το έτος 2005 

και πιο συγκεκριμένα ισούται με 98,71. Η Ιταλία παρουσιάζει, και αυτή, 

μεγάλη ομοιότητα εξαγωγικών επιδόσεων στο τομέα του ελαιολάδου με τη 

χώρα μας (μέσος όρος 99,46). Ο δείκτης Ελλάδας – Ιταλίας λαμβάνει την 

υψηλότερη τιμή το 2005, ενώ τη χαμηλότερη το 1999. Τα έτη 2002 και 

2005 τη μεγαλύτερη ομοιότητα εμφανίζει ο συνδυασμός Ελλάδας – Ιταλίας. 

Αντίθετα, τις υπόλοιπες χρονιές ο συνδυασμός Ελλάδας – Ισπανίας 

εμφανίζει τις μεγαλύτερες τιμές. Τέλος, μελετήθηκε και ο βαθμός 

ομοιότητας των εξαγωγών μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Ο μέσος όρος, αν 

και είναι μικρότερος από τους δύο προηγούμενους (99,26), δηλώνει 

αλληλοσυγκρουόμενα εμπορικά συμφέροντα στο ελαιόλαδο μεταξύ των 

δύο χωρών στην αγορά της Γερμανίας.  

Στο επόμενο διάγραμμα 6.4. φαίνεται η διαχρονική τάση όλων των 

συνδυασμών του Δείκτη Ομοιότητας Εξαγωγών. Ο δείκτης για το 

συνδυασμό Ελλάδας – Ισπανίας μέχρι το 1999 παρουσιάζεται σχετικά 

σταθερός, αλλά από το 2000 εμφανίζει σταθερά μείωση. Οι συνδυασμοί 

Ελλάδας – Ιταλίας και Ιταλίας – Ισπανίας παρουσιάζουν ακανόνιστες 

διακυμάνσεις χωρίς να ακολουθούν μια απόλυτα ανοδική ή καθοδική 

πορεία.  

Γενικά, η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία παρουσιάζουν μεγάλες 

ανταγωνιστικές σχέσεις για την εξαγωγή ελαιολάδου στη γερμανική αγορά 

και αποδεικνύεται από το Δείκτη Ομοιότητας Εξαγωγών. Αυτό καθιστά 

ακόμη πιο δύσκολή την αύξηση του ελληνικού μεριδίου αγοράς στην 

αγορά αυτή, όπου οι δύο ανταγωνίστριες χώρες έχουν δημιουργήσει τις 

βάσεις εδώ και χρόνια.  
 
 



Διάγραμμα 6.4. Από πίνακα 6.5. 
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6.2.δ. Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εμπορίου 
 

Ο Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εμπορίου μετράει την 

εξειδίκευση και το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας σε έναν κλάδο. Τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για το δείκτη αυτό αναφέρονται 

παρακάτω, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το δείκτη που αναφέρεται 

στην Ελλάδα. Ο τύπος του δείκτη είναι, 

 

RTA = RXA – RMA 

RXA = [Xi / (Xiw - Xi)] / [(X - Xi) / (Xw – X + Xi)] 

RMA = [Mi / (Miw - Mi)] / [(M - Mi) / (Mw – M + Mi)] 

 

 Xi, η αξία των εξαγωγών ελαιολάδου (i) της Ελλάδας στη Γερμανία 

 Xiw, η αξία των εξαγωγών ελαιολάδου (i) μιας ομάδας χωρών (w) 

(Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) στη Γερμανία 

 X, η αξία των εξαγωγών όλων των γεωργικών προϊόντων της 

Ελλάδας στη Γερμανία 



 Xw, η αξία των εξαγωγών όλων των προϊόντων μιας ομάδας χωρών 

(w) (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) στη Γερμανία. 

 Ομοίως ορίζονται οι παράγοντες (Mi, Miw, M, Mw) στο δείκτη RMA 

αλλά αφορούν τις εισαγωγές κάθε χώρας από τη Γερμανία. 

 Ομοίως ορίζονται οι δείκτες των άλλων δύο χωρών. 

 

Η ανάλυση του συγκριτικού πλεονεκτήματος που παρουσιάζει η 

κάθε χώρα έγινε με τη χρήση του δείκτη RXA που αφορά τις εξαγωγικές 

επιδόσεις και με το δείκτη RTA που αφορά το συνολικό εμπόριο του 

ελαιολάδου, δηλαδή και τις εξαγωγές και τις εισαγωγές.  

Στον επόμενο πίνακα 6.6. παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

δείκτη RXA (Relative Export Advantage). 
Πίνακας 6.6. Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εξαγωγών. 

 ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

1996 0,4065 2,3441 0,5363 
1997 0,5166 2,2474 0,5031 
1998 0,4157 4,3795 0,2180 
1999 0,2941 3,5724 0,3406 
2000 0,4277 4,3670 0,2237 
2001 0,5660 3,2712 0,2930 
2002 0,7235 3,9282 0,1857 
2003 0,6509 2,9686 0,3279 
2004 0,6892 3,0513 0,3268 
2005 1,4471 1,9568 0,3966 
Μ.Ο. 0,6137 3,2086 0,3352 

 

Τιμή του δείκτη RXA μεγαλύτερη της μονάδας (RXA>1) δείχνει 

εξειδίκευση. Από τους μέσους όρους της περιόδου 1996 – 2005 

συμπεραίνουμε πως μόνο η Ιταλία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα 

στις εξαγωγές ελαιολάδου προς τη Γερμανία. Σύμφωνα με το δείκτη η 

Ελλάδα και η Ισπανία δεν είναι εξειδικευμένες στις εξαγωγές ελαιολάδου 



στη γερμανική αγορά. Η χώρα μας εμφανίζει τιμή άνω της μονάδας μόνο 

το 2005, την περίοδο που παρουσίασε μεγάλη αύξηση η αξία των 

εξαγωγών της στη Γερμανία. Αυτό δείχνει πως τα επόμενα χρόνια η 

Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει το βαθμό εξειδίκευσής της. Η Ισπανία δεν 

ξεπερνά καμία χρονιά τη μονάδα και ο μέσος όρος της είναι κάτω του 0,5. 

Η διαχρονική τάση των τιμών (διάγραμμα 6.5.) δείχνει πως η Ιταλία 

παρουσιάζει μία πτωτική τάση από το 1998 παρόλο που οι τιμές της έχουν 

ακανόνιστες διακυμάνσεις. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια αυξητική τάση από 

το 1999 και οι τιμές της δεν χαρακτηρίζονται από μεγάλες διακυμάνσεις 

εκτός της τελευταίας χρονιάς που η τιμή της αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό. 

Οι διακυμάνσεις για την Ισπανία είναι μικρές και παρατηρείται σταδιακή 

μείωση από το 1996. Κατά το έτος 2005 μόνο η Ελλάδα έχει βελτιώσει τη 

θέση της με βάση αναφοράς το 1996. 
 
Διάγραμμα 6.5. Από πίνακα 6.6. 
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Στη συνέχεια έγινε ανάλυση του δείκτη RTA, αλλά πρώτα είναι 

ενδιαφέρον να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του RMA (Πίνακας 6.7.), 

τα οποία είναι απαραίτητα για να εκτιμηθούν οι τιμές του RTA. Μία τιμή του 

μικρότερη της μονάδας υποδηλώνει συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας 

στο τομέα των εισαγωγών του προϊόντος. Αντίθετα, τιμή του μεγαλύτερη 

της μονάδας σημαίνει απουσία συγκριτικού πλεονεκτήματος. 
 
 



Πίνακας 6.7. Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εισαγωγών 

 ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

1996 1,3587 2,4482 0 
1997 0,5127 0,6380 2,1261 
1998 1,3748 2,92 0 
1999 0,5409 5,8029 0,0512 
2000 2,0820 0,053 10,0062 
2001 0,6360 7,4202 0 
2002 1,4015 2,3166 0,2042 
2003 5,9027 0,3518 0,9308 
2004 11,0983 0,3301 0,2376 
2005 13,3805 0,3190 0,1142 
Μ.Ο. 3,8288 2,26 1,3670 

   

Καμία χώρα από τις τρεις δεν έχει μέσο όρο κάτω από 1, αν και η 

Ιταλία και η Ισπανία τις περισσότερες χρονιές είναι κάτω απ’ τη μονάδα. Ο 

δείκτης για την Ελλάδα παίρνει τιμές RMA<1 μόνο το 1997, το 1999 και το 

2001. Στη καλύτερη θέση είναι η Ισπανία, αφού μόνο το 1997 και 2000 οι 

τιμές είναι υψηλότερες της μονάδας. Ακολουθεί η Ιταλία, η οποία 

παρουσιάζει τις περισσότερες χρονιές συγκριτικό πλεονέκτημα 

εισαγωγών, εκτός από τα έτη 1996, 1999, 2001 και 2002.  

Στον επόμενο πίνακα 6.8. παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη RTA 

που εξετάζει την ύπαρξη συγκριτικού πλεονεκτήματος στο συνολικό 

εμπόριο, συνυπολογίζοντας εξαγωγές και εισαγωγές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 6.8. Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εμπορίου 

 ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ 

1996 -0,9521 -0,1041 0,5363 
1997 0,0039 1,6093 -1,6230 
1998 -0,9591 1,4594 0,2180 
1999 -0,2468 -2,2305 0,2894 
2000 -1,6542 4,3140 -9,7825 
2001 -0,0699 -4,1490 0,2930 
2002 -0,6779 1,6116 -0,0185 
2003 -5,2517 2,6167 -0,6028 
2004 -10,409 2,7212 0,0892 
2005 -11,9334 1,6378 0,2824 
Μ.Ο. -3,2150 0,9486 -1,0318 

 

Παρατηρώντας τους μέσους όρους για τη περίοδο 1996-2005 γίνεται 

κατανοητό πως μόνο η Ιταλία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτό 

το συμπέρασμα είναι ίδιο με αυτό που εξήχθη από τις τιμές του δείκτη 

RXA, οπότε οι δύο δείκτες συμπίπτουν. Η Ιταλία, εκτός από τις χρονιές 

1996, 1999 και 2001, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Άρα η χώρα 

αυτή χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικότητα, εξειδίκευση και συγκριτικό 

πλεονέκτημα στο εμπόριο του ελαιολάδου στη γερμανική αγορά.  

Κατά φθίνουσα σειρά στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία με μέσο 

όρο -1,0318. Στις έξι από τις δέκα χρονιές ο δείκτης RTA εμφανίζεται πάνω 

από το μηδέν, αλλά αυτές οι θετικές τιμές είναι ελάχιστα πάνω απ’ το (0) 

που σημαίνει ουδετερότητα. Το 1997 και το 2000 εμφανίζονται πολύ 

υψηλές αρνητικές τιμές γιατί τις αντίστοιχες χρονιές ο δείκτης RMA είναι 

πολύ υψηλός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως τις αντίστοιχες χρονιές οι 

εισαγωγές ελαιολάδου της Ισπανίας είναι αναλογικά περισσότερες από τις 

αντίστοιχες της Ελλάδας και της Ιταλίας (οδηγεί σε αύξηση του RMA). 

H Eλλάδα, στη τρίτη θέση, παρουσιάζει μόνο το 1997 θετική τιμή. Οι 

αρνητικές τιμές δείχνουν έλλειψη ανταγωνιστικότητας και σαφές συγκριτικό 



μειονέκτημα στην εμπορία ελαιολάδου στη Γερμανία. Αυτό το συμπέρασμα 

συμφωνεί με τα συμπεράσματα από την εκτίμηση, τόσο του Δείκτη 

Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εξαγωγών, όσο και του Δείκτη  

Συγκεντρωτικότητας. 

Η διαχρονική τάση των τιμών του Δείκτη Συγκριτικού 

Πλεονεκτήματος Εμπορίου κατοπτρίζεται στο διάγραμμα 6.6. Ιδιαίτερα 

ανησυχητικό φαινόμενο, για την Ελλάδα, είναι η δραματική μείωση των 

τιμών της από το 2001 και μετά. Αν ακολουθήσουν οι τάσεις των 

προηγούμενων ετών θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της 

ανταγωνιστικής της θέσης στο εμπόριο ελαιολάδου με τη Γερμανία. Από το 

2001 παρατηρείται μείωση του δείκτη και στην Ιταλία αλλά πάντα οι τιμές 

είναι θετικές, κάτι που τη φέρνει στη πρώτη θέση από τις ανταγωνίστριες 

χώρες. Οι διακυμάνσεις των τιμών, για την Ισπανία, μεταξύ θετικών και 

αρνητικών τιμών είναι συχνές και δηλώνουν μικρή εξειδίκευση της χώρας 

στο εμπόριο ελαιολάδου στη γερμανική αγορά. 
 
Διάγραμμα 6.6. Από πίνακα 6.8. 
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6.2.ε. Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης 
 

Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης υπολογίζεται με βάση 

την αμφίδρομη εμπορική ροή (εισαγωγές – εξαγωγές) ελαιολάδου μεταξύ 

κάθε χώρας (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) και της Γερμανίας.  

 

ΝΧij = (Xij – Mij) / (Xij + Mij) 

 

 Χij, η αξία των εξαγωγών ελαιολάδου για μια χώρα (Ελλάδα, Ιταλία, 

Ισπανία)  προς τη Γερμανία 

 Mij, η αξία των εισαγωγών ελαιολάδου για μια χώρα (Ελλάδα, Ιταλία, 

Ισπανία) από τη Γερμανία. 

 

Τα αποτελέσματα του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 
Πίνακας 6.9. Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης της Ελλάδας, Ισπανίας και 

Ιταλίας στο εμπόριο ελαιολάδου με τη Γερμανία. 

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1996 0,993 0,994 0,966 
1997 0,994 0,991 0,978 
1998 0,999 0,990 0,887 
1999 0,990 0,990 0,946 
2000 0,992 1 0,983 
2001 0,999 0,973 0,987 
2002 0,981 0,995 0,973 
2003 0,984 1 0,990 
2004 0,995 0,978 0,947 
2005 0,995 1 0,953 
Μ.Ο. 0,992 0,991 0,961 

 



Το πρώτο συμπέρασμα είναι πως όλες οι χώρες έχουν υψηλές 

θετικές τιμές που τείνουν στη μονάδα, δηλαδή πολύ υψηλή αναλογία 

εξαγωγών προς εισαγωγές. Οι εξαγωγές ελαιολάδου όλων των χωρών 

προς τη γερμανική αγορά υπερτερούν σε πολύ μεγάλο βαθμό των 

εισαγωγών από την ίδια χώρα, οπότε το εμπόριο του συγκεκριμένου 

προϊόντος είναι κυρίως εξαγωγικό για τα τρία κράτη. 

Σημασία στην ερμηνεία του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας – 

Εξειδίκευσης δεν έχει τόσο το αν ένας εξαγωγέας κρίνεται ανταγωνιστικός, 

όσο η σχετική κατάταξη των εξαγωγέων όσον αφορά την 

ανταγωνιστικότητά τους στο τομέα του ελαιολάδου στη Γερμανία. 

Συγκρίνοντας τις τρεις ανταγωνίστριες χώρες οι πιο ανταγωνιστικές είναι η 

Ιταλία με μέση τιμή 0,992 και η Ισπανία με μέση τιμή 0,991. Ιδιαίτερα, η 

Ισπανία παρουσιάζει μηδενικές εισαγωγές ελαιολάδου από τη Γερμανία το 

2000, 2003 και 2005 γι’ αυτό και ο δείκτης αυτές τις χρονιές ισούται με 1. Η 

Ελλάδα είναι η λιγότερο ανταγωνιστική χώρα από τις τρεις με μέση τιμή 

που είναι ίση με 0,961. Η σειρά κατάταξης των χωρών συμπίπτει με αυτή 

από την ερμηνεία του Δείκτη Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εμπορίου που 

είδαμε στη προηγούμενη υποενότητα  (RTA).  

Η διαχρονική τάση των τιμών του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας – 

Εξειδίκευσης παρουσιάζεται στο επόμενο διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 6.7. Από πίνακα 6.9. 
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6.2.στ. Δείκτης ενδοκλαδικού εμπορίου 
Ο Δείκτης Ενδοκλαδικού Εμπορίου αποκαλύπτει τη δομή των 

εμπορικών σχέσεων μεταξύ δύο χωρών (ενδοκλαδικό ή διακλαδικό 

εμπόριο). Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν είναι ίδια με αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν για το Δείκτη Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης, 

καθώς ο Δείκτης Ενδοκλαδικού Εμπορίου αποτελεί μια τροποποίηση του 

Δείκτη Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης. 

 

 

IITij = 1 - │NXij│ 

 │NXij│, η απόλυτη τιμή του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας – 

Εξειδίκευσης. 

 

Στον επόμενο πίνακα 6.10. παραθέτονται τα αποτελέσματα από την 

εκτίμηση του δείκτη για τις τρεις χώρες κατά τη περίοδο 1996 – 2005. 
 
Πίνακας 6.10. Δείκτης Ενδοκλαδικού Εμπορίου της Ελλάδας, Ισπανίας και Ιταλίας στο 

εμπόριο ελαιολάδου με τη Γερμανία. 

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1996 0,007 0,006 0,034 
1997 0,006 0,009 0,022 
1998 0,001 0,010 0,113 
1999 0,010 0,010 0,054 
2000 0,008 0 0,017 
2001 0,001 0,027 0,013 
2002 0,019 0,005 0,027 
2003 0,016 0 0,010 
2004 0,005 0,002 0,053 
2005 0,005 0 0,047 
Μ.Ο. 0,008 0,009 0,039 

 



Όπως δείχνει ο μέσος όρος των τιμών, σε όλες τις χώρες το εμπόριο 

ελαιολάδου με τη Γερμανία είναι διακλαδικό γιατί οι τιμές του δείκτη τείνουν 

προς το μηδέν. Το εμπόριο της Ιταλίας και της Ισπανίας παρουσιάζεται 

περισσότερο διακλαδικό με μέσο όρο 0,008 και 0,009 αντίστοιχα. Ιδιαίτερα 

η Ισπανία, τα έτη 2000, 2003 και 2005 παρουσιάζει τιμή ίση με 0 (απόλυτα 

διακλαδικές σχέσεις). Η Ελλάδα ακολουθεί με μέσο όρο 0,039 και μόνο το 

1998 η τιμή του δείκτη ξεπερνά το 0,1 γιατί εκείνη τη χρονιά οι εξαγωγές 

της Ελλάδας μειώθηκαν, ενώ οι εισαγωγές της από τη Γερμανία 

αυξήθηκαν. Η διαχρονική τάση του Δείκτη Ενδοκλαδικού Εμπορίου 

φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. 
 
Διάγραμμα 6.8. Από πίνακα 6.10. 
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6.3. Σύνοψη των αποτελεσμάτων 
 
 Συγκεντρωτικά, η μέτρηση των δεικτών δείχνει πως το ελληνικό 

ελαιόλαδο δεν είναι ανταγωνιστικό στην αγορά της Γερμανίας. Κατά τη 

μέτρηση του Μεριδίου Αγοράς η χώρα μας λαμβάνει τη τελευταία θέση εκ 

των τριών, με μέσο όρο για τη περίοδο 1996 – 2005, ίσο με 3,66%. Αυτό 



το χαμηλό ποσοστό φανερώνει την αποτυχία των εξαγωγέων να 

διεισδύσουν στη γερμανική αγορά και τη μειονεκτική θέση της χώρας μας 

στο εμπόριο του προϊόντος στη Γερμανία. Το ίδιο συμπεραίνεται και από 

τη μέτρηση του δείκτη της Συγκεντρωτικότητας των Εξαγωγών 
Ελαιολάδου προς το Σύνολο του Κόσμου. Η Ελλάδα, με μέσο όρο 

0,021, είναι στη πρώτη θέση. Αυτό αποδεικνύει πως εξαρτάται 

περισσότερο, από τις άλλες δύο, όσον αφορά την παγκόσμια αγορά 

ελαιολάδου. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να ανταγωνιστεί ως τώρα το 

ιταλικό και το ισπανικό ελαιόλαδο στην αγορά της Γερμανίας. Η Ελλάδα 

οφείλει να προωθήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο (τυποποίηση, 

συσκευασία, σήμανση, διαφήμιση) το προϊόν της γιατί οι σχέσεις των τριών 

μεσογειακών χωρών στο εμπόριο ελαιολάδου είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές. Αυτό αποδεικνύεται από τις τιμές που παίρνει ο δείκτης 

Ομοιότητας Εξαγωγών. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές και δηλώνουν ένα 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο εμπόριο ελαιολάδου στη Γερμανία. 

Η μειονεκτική θέση του ελληνικού προϊόντος καταδεικνύεται και από τα 

αποτελέσματα του δείκτη Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εμπορίου RTA. 
Η Ελλάδα κατέχει τη τρίτη θέση με μέσο όρο -3,2150. Η αρνητική τιμή 

υπογραμμίζει την απουσία συγκριτικού πλεονεκτήματος στο εμπόριο 

ελαιολάδου στη Γερμανία. Οπότε, το ελληνικό ελαιόλαδο υστερεί σε 

ανταγωνιστικότητα και εξειδίκευση των άλλων δύο ελαιολάδων, ιδιαίτερα 

από το ιταλικό. Εξίσου ίδιο είναι το συμπέρασμα που εξάγεται από τους 

δείκτες Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εξαγωγών (RXA) και 
Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εισαγωγών (RMA).  
 Οι επιδόσεις της χώρας μας παρουσιάζονται καλές κατά τη μέτρηση 

των δεικτών Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης και Ενδοκλαδικού 
Εμπορίου. Από τους δύο αυτούς δείκτες συμπεραίνεται πως το εμπόριο 

ελαιολάδου μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας είναι διακλαδικό. Οι εξαγωγές 

ελαιολάδου της Ελλάδας προς τη γερμανική αγορά είναι πολύ 

περισσότερες από τις αντίστοιχες της Γερμανίας προς τη χώρα μας. Αν και 

οι τιμές είναι υψηλές για την Ελλάδα, είναι χαμηλότερες από της Ιταλίας και 



της Ισπανίας. Οπότε, η Ελλάδα είναι η λιγότερο ανταγωνιστική χώρα από 

τις τρεις της Μεσογείου. 

 Η Ιταλία είναι η χώρα η οποία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι 

η πιο ανταγωνιστική και παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα στο εμπόριο 

ελαιολάδου με τη Γερμανία. Έτσι δικαιολογείται και το μεγάλο μερίδιο 

αγοράς (86,15%) στην αγορά της συγκεκριμένης χώρας. Η Ισπανία κατέχει 

τη δεύτερη θέση. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και εξειδίκευσης στο 

εμπόριο ελαιολάδου με τη Γερμανία χαρακτηρίζει και την Ισπανία. Γενικά, 

το ιταλικό προϊόν έχει διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό στη γερμανική αγορά, 

αποκτώντας πλεονεκτική θέση σε σχέση με τα άλλα δύο. Η Ελλάδα και η 

Ισπανία πρέπει να εξειδικευτούν περισσότερο για ν’ αυξήσουν τις 

εξαγωγές τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα τους.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
7.1. Συμπεράσματα 
 

 Οι εξαγωγές ελαιολάδου, σε δολάρια, των τριών 
ανταγωνιστριών χωρών, σε όλο τον κόσμο, φέρνουν στη πρώτη θέση 

την Ισπανία, στη δεύτερη την Ιταλία και τελευταία την Ελλάδα. Στο 

διάστημα που μελετήθηκε, 1996 – 2005, η Ελλάδα μείωσε τις παγκόσμιες 

εξαγωγές της, ενώ οι άλλες δύο χώρες τις αύξησαν. Ιδιαίτερα, η Ισπανία 

αύξησε τις παγκόσμιες εξαγωγές της, το 2005, κατά 94% σε σχέση με 

αυτές της χρονιάς 1996. Η χώρα μας από το 1996 ως το 2005 μείωσε τις 

συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου κατά 35%. 

 Όσον αφορά τις εξαγωγές τους στο τομέα του ελαιολάδου στη 

γερμανική αγορά, η χώρα μας είναι στη τρίτη θέση. Τα τελευταία χρόνια 

(από το 1999) οι εξαγωγές της παρουσιάζουν σταθερή αύξηση φτάνοντας 

το 2005 τα 16.925.000 δολάρια σε σχέση με το 1.707.000 το 1999. Στη 

πρώτη θέση είναι η Ιταλία με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Ισπανία. Πιο 

συγκεκριμένα ο μέσος όρος εξαγωγών ελαιολάδου στη Γερμανία για 

την Ιταλία είναι 94.599.600 $, για την Ισπανία 8.468.500 $ και για την 

Ελλάδα 4.692.900 $. Η αγορά της Γερμανίας είναι ιδιαίτερα ελκυστική και 

δικαιολογεί την αύξηση των εξαγωγών  προς αυτή την αγορά από τις τρεις 

χώρες. Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία 

αυξήθηκε από 0,17, το 1994, στο 0,45 το 2003. Γι’ αυτό το λόγο το 

διάστημα 1996 – 2005 η αξία των εισαγωγών αυτής της χώρας στο 

συγκεκριμένο προϊόν αυξήθηκε κατά 111%. 

 Ο πρώτος δείκτης που εκτιμήθηκε είναι το Μερίδιο Αγοράς. Η 

Ελλάδα βρίσκεται στη τρίτη θέση (τελευταία) με μέσο όρο 3,66% των 

εισαγωγών της Γερμανίας. Στη πρώτη θέση με μέσο όρο 86,15% είναι η 



Ιταλία και στη δεύτερη η Ισπανία με 7,26%. Το χαμηλό μερίδιο της 

Ελλάδας φανερώνει την ελάχιστη εισαγωγική διείσδυσή της στη 

συγκεκριμένη αγορά και την αποτυχία να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ζήτηση 

του γερμανικού κοινού για ελαιόλαδο. Αντίθετα, το μερίδιο αγοράς της 

Ιταλίας δείχνει την πλεονεκτική θέση της χώρας αυτής στο εμπόριο του 

προϊόντος στη Γερμανία. 

 Ο δεύτερος δείκτης που μελετήθηκε είναι ο Δείκτης 
Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου. Αρχικά, εκτιμήθηκε ο Δείκτης 

Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας 

στις εξαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία. Η χώρα μας καταλαμβάνει τη 

δεύτερη θέση με μέσο όρο 9,8 * 10-6 , παρουσιάζοντας σταθερή αύξηση 

του δείκτη από το 2000. Η αύξηση αυτή εξηγείται με τη ραγδαία αύξηση 

της αξίας των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου προς τη γερμανική αγορά. 

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ιταλία με μέσο όρο 6,5 * 10-5 , 

φανερώνοντας πως οι ιταλικές εξαγωγές ελαιολάδου προς τη Γερμανία 

αποτελούν ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο του συνόλου εξαγωγών τροφίμων 

και ποτών της Ιταλίας προς τον κόσμο. Τη τρίτη και τελευταία θέση 

καταλαμβάνει η Ισπανία με μέσο όρο 5,1 * 10-7 , η οποία παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση το 2004 και το 2005.  

Εκτός από το Δείκτη Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου της Ελλάδας, 

της Ιταλίας και της Ισπανίας στις εξαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία, 

μελετήθηκε και η συγκεντρωτικότητα των εξαγωγών ελαιολάδου προς 
το σύνολο του κόσμου για να βγουν συμπεράσματα για τη συμβολή του 

κλάδου στις εξαγωγικές επιδόσεις της κάθε χώρας. Η Ελλάδα 

καταλαμβάνοντας τη πρώτη θέση (μ.ο. 0,021), αποδεικνύει πως είναι πιο 

εξαρτώμενη χώρα, από τις άλλες δύο, από την παγκόσμια αγορά 

ελαιολάδου. Επίσης, εξάγεται το συμπέρασμα πως η Ελλάδα, παρόλο που 

στηρίζεται στις εξαγωγές ελαιολάδου περισσότερο από τις δύο άλλες 

χώρες, δεν έχει εξειδικευτεί στην αγορά της Γερμανίας όσο οι 

ανταγωνίστριές της. Στη δεύτερη θέση είναι η Ιταλία με μέσο όρο 0,005 και 

ακολουθεί τελευταία η Ισπανία με 0,008. 

 



Ο επόμενος δείκτης είναι ο Δείκτης Ομοιότητας Εξαγωγών. Οι 

τιμές είναι ιδιαίτερα μεγάλες και δείχνουν ανταγωνιστικές και 

αλληλοσυγκρουόμενες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των τριών μεσογειακών 

χωρών. Η Ισπανία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ομοιότητα εξαγωγικών 

επιδόσεων στο ελαιόλαδο με την Ελλάδα (μέσος όρος 99,69) και η Ιταλία 

ακολουθεί με μέσο όρο 99,46. Επίσης, μελετήθηκε και ο βαθμός 

ομοιότητας των εξαγωγών μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, ο οποίος είναι 

μικρότερος από τους δύο προηγούμενους (99,26). Οι τιμές είναι ιδιαίτερα 

υψηλές και αποδεικνύουν το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ των 

τριών χωρών στην αγορά ελαιολάδου στη Γερμανία.  

Ακολουθεί ο Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εμπορίου. Για να 

αποτιμηθεί ο δείκτης χρειάστηκε ο υπολογισμός των δεικτών του 

Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εξαγωγών (RXA) και του Συγκριτικού 
Πλεονεκτήματος Εισαγωγών (RMA). Σύμφωνα με τις τιμές του πρώτου 

δείκτη (RΧΑ) μόνο η Ιταλία παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα στις 

εξαγωγές ελαιολάδου προς τη Γερμανία με μέσο όρο 3,2086. Η Ελλάδα 

και η Ισπανία δεν είναι εξειδικευμένες στις εξαγωγές ελαιολάδου στη 

γερμανική αγορά, αφού και οι δύο παρουσιάζουν μέσους όρους 

χαμηλότερους από τη μονάδα (μ.ο. Ελλάδας:0,6137 και μ.ο. 

Ισπανίας:0,3352). Τα αποτελέσματα του Δείκτη Συγκριτικού 

Πλεονεκτήματος Εισαγωγών φέρνουν τη χώρα μας στη τρίτη θέση με μέσο 

όρο 3,8288, η οποία εκτός αυτού, παρουσιάζει μεγάλη αυξητική τάση από 

το 2002 (απουσία συγκριτικού πλεονεκτήματος). Σ’ αυτό το δείκτη στη 

πρώτη θέση είναι η Ισπανία με μέσο όρο 1,3670, ενώ στη δεύτερη θέση 

βρίσκεται η Ιταλία με 2,26. 

Για το Δείκτη Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εμπορίου RTA 
(RTA=RXA-RMA) η τιμή που δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα, στο εμπόριο 

ελαιολάδου στη Γερμανία, είναι αυτή που είναι μεγαλύτερη του μηδενός. 

Τα συμπεράσματα συμφωνούν με τα συμπεράσματα από την εκτίμηση, 

τόσο του Δείκτη Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εξαγωγών (RXA), όσο και 

του Δείκτη  Συγκεντρωτικότητας. H Eλλάδα, στη τρίτη θέση, παρουσιάζει 

μόνο το 1997 θετική τιμή και έχει μέσο όρο -3,2150. Ιδιαίτερα ανησυχητικό 



φαινόμενο, για την Ελλάδα, είναι η δραματική μείωση των τιμών της από 

το 2001 και μετά. Η Ισπανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με μέσο όρο -

1,0318. Στις έξι από τις δέκα χρονιές ο δείκτης RTA εμφανίζεται πάνω από 

το μηδέν, αλλά αυτές οι θετικές τιμές είναι ελάχιστα πάνω απ’ το (0) που 

σημαίνει ουδετερότητα. Άρα και οι δύο χώρες δεν παρουσιάζουν 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Ιταλία καταλαμβάνει τη πρώτη θέση (μ.ο. 

0,9486) και παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Άρα είναι η μόνη χώρα 

που χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικότητα, εξειδίκευση και συγκριτικό 

πλεονέκτημα στο εμπόριο του ελαιολάδου στη γερμανική αγορά.  

Σχετικά με το Δείκτη Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης το 

συμπέρασμα είναι πως όλες οι χώρες έχουν υψηλές θετικές τιμές που 

τείνουν στη μονάδα, δηλαδή πολύ υψηλή αναλογία εξαγωγών προς 

εισαγωγές. Οι εξαγωγές ελαιολάδου όλων των χωρών προς τη γερμανική 

αγορά υπερτερούν σε πολύ μεγάλο βαθμό των εισαγωγών από την ίδια 

χώρα, οπότε το εμπόριο του συγκεκριμένου προϊόντος είναι κυρίως 

εξαγωγικό για τα τρία κράτη. Συγκρίνοντας τις τρεις ανταγωνίστριες χώρες 

οι πιο ανταγωνιστικές είναι η Ιταλία με μέση τιμή 0,992 και η Ισπανία με 

μέση τιμή 0,991. Η Ελλάδα είναι η λιγότερο ανταγωνιστική χώρα από τις 

τρεις με μέση τιμή που είναι ίση με 0,961.  

Ο τελευταίος δείκτης που εκτιμήθηκε είναι αυτός του Ενδοκλαδικού 
Εμπορίου. Όπως δείχνει ο μέσος όρος των τιμών, σε όλες τις χώρες το 

εμπόριο ελαιολάδου με τη Γερμανία είναι διακλαδικό γιατί οι τιμές του 

δείκτη τείνουν προς το μηδέν. Το εμπόριο της Ιταλίας και της Ισπανίας 

παρουσιάζεται περισσότερο διακλαδικό με μέσο όρο 0,008 και 0,009 

αντίστοιχα. Η Ελλάδα ακολουθεί με μέσο όρο 0,039.  

 

7.2. Εκτιμήσεις για το μέλλον 
 
 Η εκτίμηση για το μέλλον του ελληνικού ελαιολάδου είναι δύσκολη 

χωρίς την κατάλληλη έρευνα. Πάντως, αν στα επόμενα έτη οι δείκτες 

συνεχίσουν τη πορεία που ακολούθησαν τη περίοδο 1996 – 2005, είναι 



δυνατό να γίνουν κάποιες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές τάσεις του 

ελαιολάδου.  

 Οι εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου σε ολόκληρο τον κόσμο 

αναμένεται να αυξηθούν, γιατί οι νέες αγορές που ανοίγονται είναι πολλές 

και παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση για το προϊόν. Ειδικότερα, στη 

γερμανική αγορά η τάση είναι αυξητική και μπορεί να συνεχιστεί λόγω της 

ολοένα και περισσότερο αυξανόμενης εισαγόμενης ποσότητας ελαιολάδου 

σ’ αυτή την αγορά. Ο Δείκτης Συγκεντρωτικότητας Εμπορίου της Ελλάδας  

στις εξαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία αναμένεται ν’ ακολουθήσει την 

αυξητική πορεία, η οποία παρατηρείται από το 2000. Επίσης, η αύξηση 

της παραγωγής είναι δυνατό να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή των 

εξαγωγών ελαιολάδου στις συνολικές εξαγωγές της χώρας.  

 Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον μεταξύ των τριών χωρών στην 

αγορά ελαιολάδου στη Γερμανία δεν φαίνεται να αλλάζει. Ο Δείκτης 

Ομοιότητας Εξαγωγών της Ελλάδας με την Ισπανία, κατά πρώτο λόγο, και 

με τη Ιταλία θα παραμείνει υψηλός και θα δυσκολεύει τη διείσδυση του 

ελληνικού ελαιολάδου στο διαιτολόγιο των Γερμανών. Σχετικά με το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, το οποίο εκτιμάται από το Δείκτη 

Συγκριτικού Πλεονεκτήματος Εμπορίου RTA, οι προβλέψεις είναι 

δυσοίωνες. Είναι πολύ δύσκολο η Ελλάδα να αρχίσει να παρουσιάζει 

θετικές τιμές στο δείκτη, ιδιαίτερα όταν τα τελευταία χρόνια υπάρχει 

τεράστια μείωση των τιμών αυτών. 

 Όσον αφορά το Δείκτη Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης, είναι 

αναμενόμενο οι εξαγωγές ελαιολάδου της Ελλάδας στη Γερμανία να είναι 

πολύ περισσότερες από τις εισαγωγές της σε ελαιόλαδο από τη γερμανική 

αγορά. Στην ίδια εκτίμηση καταλήγουμε και από την τάση του Δείκτη 

Ενδοκλαδικού Εμπορίου, οπότε το εμπόριο ελαιολάδου μεταξύ της 

Ελλάδας και της Γερμανίας θα είναι διακλαδικό και εξαγωγικό για τη χώρα 

μας. 

 

 
 



7.3. Προτάσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
 
 Οι δείκτες φανερώνουν πως το ελληνικό ελαιόλαδο έχει διεισδύσει 

ελάχιστα στην αγορά της Γερμανίας. Σχεδόν ολόκληρο το μερίδιο αγοράς 

κατέχει το ιταλικό ελαιόλαδο, ενώ το ελληνικό ανταγωνίζεται περισσότερο 

με το ισπανικό. Γενική παραδοχή είναι πως το ελληνικό ελαιόλαδο πρέπει 

να διαφοροποιηθεί από τα ανταγωνιστικά και να κερδίσει την εμπιστοσύνη 

των γερμανών, και όχι μόνο, καταναλωτών. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να 

δραστηριοποιηθούμε και να ενεργήσουμε με ταχύτητα και 

αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα προκειμένου,  

- αφ’ ενός να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, 

μέσα κυρίως από τη προστασία, τη βελτίωση και την ανάδειξη της 

ποιότητας του ελαιολάδου και  

- αφ’ ετέρου να αμβλύνουμε τα προβλήματα και τα μειονεκτήματα 

που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, σε ότι 

αφορά κυρίως το κόστος παραγωγής, τη προώθηση-προβολή 

και το marketing του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς. 

 Ακολουθούν κάποιες προτάσεις για την ενίσχυση της θέσης του ελληνικού 

ελαιολάδου.  

 

7.3.1. Διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας 
 
 Αρχικά, είναι αναγκαίο ένα δίκτυο διάχυσης πληροφοριών, που θα 

αφορά στο πρωτογενή τομέα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας 

του ελαιολάδου και στη βελτίωσή της. Οι πληροφορίες θα καλύπτουν 

θέματα σχετικά με νέες καλλιεργητικές τεχνικές που συμβάλλουν στην 

αύξηση των αποδόσεων, στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και 

στην εφαρμογή νέων μεθόδων συγκομιδής του ελαιοκάρπου (που 

συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη διατήρηση της 

ποιότητας). Για παράδειγμα, μία νέα μορφή καλλιέργειας της ελιάς είναι οι 

σύγχρονοι εντατικοί ελαιώνες ή ελαιώνες πυκνής φύτευσης. Μ’ αυτή τη 

μορφή οι αποδόσεις αυξάνονται και το κόστος παραγωγής μειώνεται λόγω 



της χρήσης μηχανημάτων και της αύξησης των στρεμματικών επιδόσεων 

(Βέμμος, 2008). 

 Εκτός από το πρωτογενή τομέα, ενημέρωση για την υφιστάμενη 

κατάσταση του κλάδου είναι σημαντικό να υπάρχει και στο κλάδο της 

μεταποίησης. Οι βασικοί στόχοι πρέπει να είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη 

αποδοτικότητα σε ελαιόλαδο, το χαμηλό κόστος εξαγωγής και η διατήρηση 

των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. Για παράδειγμα, η 

άμεση σύνθλιψη του ελαιοκάρπου κρίνεται αναγκαία, για να μην 

υποβαθμίζεται η ποιότητα του ελαιολάδου (Κυριτσάκης, 2008). 

 Γίνεται σαφές πως είναι μεγάλης σημασίας η δημιουργία ενός 

δικτύου πληροφόρησης, τόσο στο πρωτογενή τομέα όσο και στη 

μεταποίηση, με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων της αλυσίδας 

εμπορίας. Μ’ αυτό τον τρόπο θα υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού των 

προβλημάτων και των αδυναμιών, που αφορά κάθε κρίκο της αλυσίδας, με 

σκοπό την άμεση επίλυσή τους.  

 

7.3.2. Τυποποίηση του προϊόντος 
 
 Η Ελλάδα εξάγει το μεγαλύτερο μέρος του εξαγόμενου ελαιολάδου 

της στην Ιταλία. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το 82,7% 

του εξαγόμενου ελαιολάδου πηγαίνει στη γειτονική χώρα. Το κύριο 

χαρακτηριστικό τους είναι πως το προϊόν εξάγεται σε μορφή χύμα και στη 

συνέχεια οι Ιταλοί το συσκευάζουν και το εξάγουν με ιταλική ετικέτα, χωρίς 

να υποδηλώνουν τη χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης. Αυτό έχει ως 

συνέπεια οι Ιταλοί να κερδίζουν την υπεραξία του τυποποιημένου και 

συσκευασμένου ελληνικού προϊόντος. Εκτός αυτού, είναι δύσκολη η 

είσοδος του ελληνικού ελαιολάδου σε αγορές, όπως η Γερμανία, γιατί οι 

καταναλωτές έχουν συνδυάσει το συγκεκριμένο προϊόν με τη χώρα της 

Ιταλίας. Ουσιαστικά, βοηθούμε τους Ιταλούς να αυξάνουν συνεχώς το 

μερίδιο αγοράς τους εις βάρος της χώρας μας.  

 Η τυποποίηση, δηλαδή, η διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου 

σύμφωνα με συγκεκριμένα ποιοτικά πρότυπα ή σύμφωνα με σαφείς 



προδιαγραφές, είναι επιβεβλημένη. Όταν αυτό το εξαιρετικά ποιοτικό 

προϊόν τυποποιηθεί και συσκευασθεί στην Ελλάδα θα μπορέσει να μπει σε 

ξένες αγορές, στις οποίες οι καταναλωτές προτιμούν τα επώνυμα 

προϊόντα. Επίσης, μόνο μ’ αυτό τον τρόπο η διάρθρωση των εξαγωγών 

μας θα διαφοροποιηθεί και θα μπορέσουν οι έλληνες εξαγωγείς να 

προωθήσουν το ελαιόλαδο σε άλλες χώρες εκτός της Ιταλίας. Τα κέρδη θα 

αυξηθούν, λόγω της αύξησης των εξαγωγών, αλλά και της απορρόφησης 

της υπεραξίας, σε όλους τους κρίκους της ελληνικής αλυσίδας εμπορίας. 

 Εκτός από τη τυποποίηση, σημαντική στη διείσδυση του ελληνικού 

ελαιολάδου σε ξένες αγορές, είναι η συσκευασία και η σήμανση μέσω 

ετικέτας. Η επιλογή της συσκευασίας πρέπει να γίνεται με αυστηρά 

κριτήρια, διασφαλίζοντας τη ποιότητα του προϊόντος, από ενδεχόμενη 

νοθεία, και την αυθεντικότητά του. Στην ετικέτα είναι υποχρεωτική η 

αναγραφή της επωνυμίας του παρασκευαστή, η χώρα προέλευσης, τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, η ημερομηνία λήξης κ.α.  

 Τα οφέλη από τα παραπάνω θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως, 

 συνεχής εξέλιξη τεχνολογικών μέσων τυποποίησης 

 συνεχής βελτίωση των προδιαγραφών ποιότητας 

 ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών 

 εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας και ποσότητας τελικού προϊόντος 

 συμβολή στην αύξηση της αξίας του ελαιολάδου 

 διασφάλιση του καταναλωτή 

 ικανοποίηση των προτιμήσεων των ξένων καταναλωτών 

 αύξηση της ποσότητας και της αξίας των εξαγωγών 

 μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις ξένες αγορές 

 

7.3.3. Μάρκετινγκ 
 
 Αν θεωρήσουμε ότι, έχουμε ανάγκη της τυποποίησης που σκοπός 

της είναι να ομογενοποιεί και να προσδίδει κοινά συγκριτικά στοιχεία στο 

κάθε είδος προϊόντος, τότε θα πρέπει να δεχτούμε ότι χρειαζόμαστε και το 

μάρκετινγκ που στόχος του είναι να βρίσκει και να προβάλει, τις 



διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες αυτού του προϊόντος. Θα ήταν σφάλμα 

να προσεγγίζουμε ξεχωριστά την τυποποίηση από το μάρκετινγκ διότι το 

ένα εξαρτάται απόλυτα από το άλλο. Η τυποποίηση του ελαιολάδου, από 

μόνη της δεν παρέχει καμία εξασφάλιση για την καλύτερη διάθεση του. Για 

να επιτύχει ένα τυποποιημένο προϊόν χρειάζεται δυναμική παρουσία η 

οποία να είναι ικανή να δημιουργήσει πωλήσεις στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της αγοράς.  

 Ο τομέας του μάρκετινγκ, που είναι αναξιοποίητος στην Ελλάδα, 

είναι δυνατό να βοηθήσει στη δημιουργία ταυτότητας (brand name) και 

εικόνας (image) που θα χαρακτηρίζει το ελληνικό ελαιόλαδο στη Γερμανία 

και σε όλο τον κόσμο (Χατζηδιάκος, 2001). Ένας από τους λόγους για τους 

οποίους το ελληνικό ελαιόλαδο δεν προτιμάται από τους γερμανούς 

καταναλωτές είναι το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί μία ταυτότητα γι’ 

αυτά.  

Είναι γνωστό ότι στο παγκόσμιο εμπόριο όπου τα προϊόντα είναι 

πάρα πολλά σε αριθμό, είναι πολύ χρήσιμο τα εξαγόμενα προϊόντα να 

αναγνωρίζονται με ένα κοινό σημείο αναφοράς (Πανηγυράκης, 1995). Μία 

επιλογή είναι η εστίαση στην ανταγωνιστική τιμή, η οποία απαιτεί άκρως 

αποδοτική παραγωγή, με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος ενεργητικού, με 

τα μεγέθη παραγωγής και τζίρου να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

εταιρική βιωσιμότητα. Μια δεύτερη επιλογή θα ήταν να διαφοροποιηθεί 

ποιοτικά. π.χ. προσφέροντας τυποποιημένο ελαιόλαδο της χαμηλότερης 

δυνατής οξύτητας. Η οξύτητα του ελαιολάδου αποτελεί θεσμοθετημένο 

ποιοτικό κριτήριο τυποποίησης ελαιολάδου και αναγνωρίζεται ευρέως στην 

διεθνή αγορά ελαιολάδου. Παρατηρούμε λοιπόν μια επικέντρωση της 

διαφοροποίησης του τυποποιημένου ελαιολάδου με άμεση σύνδεση της 

χαμηλής οξύτητας του με την ποιότητα και την τιμή πώλησης του. 

Παράλληλα βλέπουμε τα ελάχιστα όρια οξύτητας για τον χαρακτηρισμό του 

έξτρα παρθένου ελαιολάδου να ακολουθούν αυτές τις εξελίξεις. Σήμερα το 

ελαιόλαδο πρέπει να έχει οξύτητα έως 0,8%  ( αντί για 1% που ήταν πριν 

λίγα χρόνια ) για να είναι έξτρα παρθένο. Το μάρκετινγκ σ’ αυτό το σημείο 

μπορεί να δώσει λύσεις για την επιλογή που θα ακολουθήσει ο εξαγωγέας. 



7.3.4. Εγγυήσεις ποιότητας 
 

Τα σκάνδαλα περί ακατάλληλων προϊόντων σε όλο τον κόσμο 

εμφανίζονται με γοργούς ρυθμούς. Ο καταναλωτής δύσκολα εμπιστεύεται 

τα προϊόντα. Γι’ αυτό το λόγο το ελαιόλαδο οφείλει να προσανατολιστεί στη 

προσπάθεια τόνωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, τόσο στην 

ελληνική αγορά, όσο και στη ξένη. Πλέον, υπάρχουν κάποια συστήματα με 

τα οποία οι Έλληνες εξαγωγείς είναι σε θέση να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη και την επιλογή των καταναλωτών. 

Η κατεύθυνση προς τα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης μπορούν να αποδειχθούν όπλα για τη 

διείσδυση του ελληνικού ελαιολάδου στις αγορές. Οι καταναλωτές, κυρίως 

των δυτικών οικονομιών, έχουν στρέψει τις προτιμήσεις τους σε είδη τα 

οποία τους εγγυώνται την ασφάλεια και την υγεία. Επίσης, ενδιαφέρονται 

για προϊόντα των οποίων η παραγωγή διαταράσσει ελάχιστα ή καθόλου 

την ισορροπία του περιβάλλοντος. Όμως, πρέπει να υπάρξει 

καθετοποίηση της εμπορίας από τους παραγωγούς, τους μεταποιητές, 

τους τυποποιητές και τους εμπόρους. Μέχρι το 2008 τα στρέμματα 

ελαιοποιήσιμης και επιτραπέζιας ελιάς που είναι ενταγμένα σε σύστημα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι 91.255,53 στρέμματα και ο αριθμός των 

παραγωγών είναι 3.510 (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

2008). 

Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 
και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) αποτελούν ένα 

σύστημα ποιότητας που δίνει ένα πλεονέκτημα προώθησης σε απαιτητικές 

αγορές, όπως είναι η αγορά των δυτικών οικονομιών. Τα ΠΟΠ προϊόντα 

είναι αυτά που 

Α) κατάγονται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη 

συγκεκριμένη χώρα, 

Β) των οποίων η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή 

αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει 

τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και 



Γ) των οποίων η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία 

πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 

Τα ΠΓΕ προϊόντα είναι με τη σειρά τους αυτά που, 

Α) κατάγονται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν 

λόγω χώρα,  

Β) των οποίων η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά 

μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, και 

Γ) των οποίων η παραγωγή, ή/και η μεταποίηση, ή/και η επεξεργασία 

πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. 

 Μ’ αυτό τον τρόπο, εκτός από την εγγυημένη ποιότητα, το ελαιόλαδο 

συνδυάζεται με τη «παράδοση» που χαρακτηρίζει πολλές περιοχές της 

Ελλάδας ως προς τη παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, κάτι που 

θα τραβήξει τη προσοχή των καταναλωτών στα ράφια του εμπορίου.  

 Όλα τα παραπάνω προϊόντα, και όχι μόνο, είναι δυνατό να 

συνδυαστούν με το σύστημα ελέγχου HACCP και το σύστημα 
ποιότητας ISO 9001. Το πρώτο έχει ως στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής 

και της ασφάλειας του καταναλωτή. Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις / 

μονάδες πρώτης μεταποίησης ή συσκευασίας που επιθυμούν να 

τεκμηριώσουν την υγιεινή και την ασφάλεια των ελαιόλαδων τους. Τα 

οφέλη είναι, 

Α) απόδειξη της προσήλωσης των επιχειρήσεων στην προστασία του 

καταναλωτή, 

Β) ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, 

Γ) προώθηση του ελαιολάδου στην εξωτερική αγορά και αύξηση των 

πωλήσεων, 

Δ) αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελαιολάδου προς όφελος όλων 

των φορέων της εμπορίας αλυσίδας, και 

Ε) ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας 

 Η διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας από το στάδιο της 

παραγωγής επιθεωρείται και πιστοποιείται από το Διεθνές Πρότυπο ISO 

9001 (ελληνική έκδοση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001). Η εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας ISO, σε συνδυασμό με τα άλλα συστήματα και προδιαγραφές 



ποιότητας παραγωγής και μεταποίησης, θέτουν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ενίσχυση και τη διάκριση του ελαιολάδου και τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του στο εξωτερικό. 

 Τέλος, στη χώρα μας είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση ενός φορέα 
που να ελέγχει τη συνολική καταλληλότητα του ελαιολάδου (από τη 

παραγωγή ως το τελικό προϊόν). Ο βασικός σκοπός πρέπει να είναι ο 

έλεγχος για τη πλήρωση των απαιτήσεων της Εθνικής και Κοινοτικής 

νομοθεσίας για τη διάθεσή του στην αγορά. Με την καταλληλότητα, τη 

ποιότητα και τη νοθεία στα προϊόντα διατροφής (όχι ξεχωριστά για το 

καθένα) εμπλέκονται πέντε υπουργεία και δέκα υπηρεσίες. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών του Υπουργείου 

Οικονομικών, ο Αγορανομικός Κώδικας συναρμοδιότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και του Υφυπουργείου Δημόσιας Τάξης και οι Υγειονομικές 

διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Ελέγχους στα τρόφιμα ασκούν τα 

Υπουργεία Γεωργικές Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικών, Ανάπτυξης, 

Υγείας και το Υφυπουργείο Δημόσιας Τάξης (Ουσταπασίδης κ.α., 1999). 

 

7.3.5. Διαφήμιση 

 

 Η καλή και πιστοποιημένη ποιότητα του ελαιολάδου δεν μπορεί από 

μόνη της να το κάνει ανταγωνίσιμο στην αγορά του εξωτερικού. Οι 

διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών στη Γερμανία, και σ’ άλλες 

χώρες, είναι διαφορετικές. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να καμφθεί με τη 

συνεχή προβολή των ευεργετικών επιδράσεων  της μεσογειακής 

διατροφής στην υγεία του ανθρώπου που συνεχώς κερδίζει έδαφος 

παγκοσμίως. Η διαφήμιση οφείλει να συνδυάσει τον ελληνικό 

παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, κατανάλωσης και υγιεινής ζωής με το 

ελαιόλαδο. Το «ελληνικό ελαιόλαδο» πρέπει να γίνει συνώνυμο της 

ελληνικής παράδοσης και να διαδοθεί στο διεθνές εμπόριο ότι παράγεται 

με παραδοσιακό τρόπο. Αυτό είναι δυνατό να διαφοροποιήσει το ελληνικό 

ελαιόλαδο από τα υπόλοιπα. 



 Άλλο ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλύσει η διαφήμιση ως ένα 

βαθμό είναι τα δίκτυα διανομής. Είναι γεγονός πως οι κύριες 

ανταγωνιστικές χώρες έχουν τοποθετηθεί στην αγορά από νωρίς και 

στηρίζουν τα προϊόντα τους με σημαντικού ύψους προϋπολογισμό για 

προώθηση και διαφήμιση. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να οδηγηθεί 

και η Ελλάδα, αναδεικνύοντας παράλληλα με κάθε μέσο τα πλεονεκτήματα 

του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου της έναντι των υπολοίπων 

ανταγωνιστικών ελαιολάδων αλλά και σπορέλαιων.  

 Επιπλέον, η προβολή του ελαιόλαδου μπορεί να ενισχυθεί από την 

ενσωμάτωσή του στη διαφημιστική καμπάνια του ελληνικού τουρισμού, 

προβάλλοντας ταυτόχρονα αυτό το παραδοσιακό προϊόν της χώρας, ώστε 

το ελληνικό ελαιόλαδο να γίνει γνωστό στους τουρίστες και να το 

αναζητήσουν όταν επιστρέψουν στη χώρα τους. Τα τελευταία χρόνια 

απορροφάται μεγάλο μερίδιο της διαφημιστικής καμπάνιας από το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Σ’ αυτό το τομέα είναι απαραίτητο να στραφεί η 

εμπορία του εξαγόμενου ελαιόλαδου.    

   

7.3.6. Κρατική συμβολή 

 

 Πλέον, το κράτος δεν επιτρέπεται να παρέμβει άμεσα στην ενίσχυση 

των εξαγωγικών επιδόσεων ενός προϊόντος. Οι εξαγωγικές επιδοτήσεις 

απαγορεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό τις πιέσεις του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Όμως, η Πολιτεία μπορεί να βοηθήσει 

στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Υπάρχουν υπηρεσίες της Κεντρικής 

Διοίκησης που ασχολούνται με το εξωτερικό εμπόριο, οι οποίες πρέπει να 

στελεχωθούν με τεχνοκράτες που θα κατανοούν τις συνθήκες του 

ανταγωνισμού, της έρευνας αγοράς και τη διαφορετική κουλτούρα των 

χωρών στις οποίες επιθυμούμε να αποκτήσουμε μερίδιο αγοράς. Για να 

πετύχεις σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον χρειάζεται πρωτοβουλία, 

δημιουργικότητα, αποφασιστικότητα και ταχύτατα αντανακλαστικά. Γι’ αυτό 

το λόγο είναι αναγκαία η παρουσία ειδικών με τη κατάλληλη επιστημονική 

και οικονομικοτεχνική γνώση. Κάποιες ενέργειες, ιδιαίτερα σημαντικές, θα 



βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελαιολάδου, αλλά 

και των υπόλοιπων προϊόντων. 

 να πραγματοποιήσει ποιοτικές έρευνες για τις προτιμήσεις και τις 

στάσεις των καταναλωτών στη Γερμανία και σ’ άλλες χώρες, 

 να ελέγξει αποτελεσματικά τις εξαγόμενες ποσότητες ως προς τη 

ποιότητά τους και τη καταλληλότητά τους, επιβάλλοντας αυστηρές 

κυρώσεις, με στόχο την αξιοπιστία της χώρας μας στο εξωτερικό, 

 να πείσει τις επιχειρήσεις να κατοχυρώσουν ένα σήμα – σύμβολο 

για το εξαγόμενο ελαιόλαδο, που να το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα 

ανταγωνιστικά και να εντυπωθεί στο μυαλό των καταναλωτών, 

 να στρέψει τις προσπάθειες προς τη τυποποίηση, γιατί οι εξαγωγές 

τυποποιημένου ελαιόλαδου είναι λίγες, 

 να επιδοτήσει μέρος του κόστους διαφήμισης των ελληνικών 

προϊόντων (και του ελαιόλαδου) στο εξωτερικό. Επίσης, πρέπει να 

συντονίσει όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να διαφημιστούν 

συνεταιριστικά, γιατί το παρθένο ελαιόλαδο διαφοροποιείται 

ελάχιστα από τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Οπότε η 

διαφήμιση οφείλει να κατευθυνθεί στη σημασία της χώρας 

προέλευσης του ελαιόλαδου.     

 

Το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται συνεχώς, τόσο από τη μεριά 

των καταναλωτών όσο και από τη πλευρά των ανταγωνιστών. Οι 

συνθήκες αλλάζουν σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, γι’ αυτό οι 

εταιρείες χρειάζονται τη βοήθεια και το συντονισμό της Πολιτείας για την 

αξιολόγηση της εξωτερικής αγοράς ελαιολάδου. Βέβαια, αυτό το γεγονός 

δεν αποκλείει την ευθύνη των επιχειρήσεων, οι οποίες ως ιδιωτικές 

εταιρείες σε μία ελεύθερη αγορά, είναι αναγκασμένες να προχωρήσουν 

στη χρηματοδότηση τμημάτων έρευνας με εξειδικευμένους επιστήμονες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Πίνακας Π 1.1. Αξία εξαγωγών ελαιολάδου από Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα προς τη 

Γερμανία σε δολάρια $. 

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1996 81.625.000 9.329.000 2.424.000 93.378.000 

1997 57.634.000 6.420.000 2.200.000 66.254.000 

1998 66.622.000 3.129.000 1.868.000 71.619.000 

1999 85.452.000 7.517.000 1.707.000 94.676.000 

2000 72.862.000 4.253.000 2.145.000 79.260.000 

2001 72.925.000 5.497.000 2.818.000 81.240.000 

2002 97.529.000 4.627.000 4.692.000 106.848.000 

2003 108.624.000 8.945.000 4.714.000 122.283.000 

2004 146.954.000 15.049.000 7.436.000 169.439.000 

2005 155.769.000 19.919.000 16.925.000 192.613.000 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το FAO 

 

Πίνακας Π 1.2. Αξία εξαγωγών ελαιολάδου από Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα προς το 

σύνολο του κόσμου σε χιλιάδες δολάρια $. 

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1996 859.494 1.029.472 613.255 2.502.221 

1997 700.015 1.136.595 335.923 2.172.533 

1998 588.182 894.137 272.801 1.755.120 

1999 692.966 617.491 458.529 1.768.986 

2000 825.996 803.904 195.196 1.825.096 

2001 654.929 799.918 207.418 1.662.265 

2002 779.664 1.140.929 176.472 2.097.065 

2003 928.240 1.355.598 275.719 2.559.557 

2004 1.656.549 2.033.631 151.559 3.841.739 

2005 859.494 1.996.262 403.447 3.259.203 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το FAO 



Πίνακας Π 1.3. Αξία εξαγωγών γεωργικών προϊόντων από Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα 

προς το σύνολο του κόσμου σε χιλιάδες δολάρια $. 

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1996 11.108.820 10.266.530 2.473.450 23.848.800 

1997 11.510.690 11.705.780 2.410.612 25.627.082 

1998 11.848.290 11.513.030 2.120.022 25.481.342 

1999 12.609.960 11.610.820 2.345.413 26.566.193 

2000 13.194.520 12.472.670 2.312.522 27.979.712 

2001 12.893.420 12.814.080 2.740.890 28.448.390 

2002 13.068.600 13.667.120 2.486.932 29.222.652 

2003 11.870.200 14.896.720 1.890.887 28.657.807 

2004 12.389.880 15.035.690 1.824.968 29.250.538 

2005 12.625.740 15.248.970 2.069.281 29.943.991 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το FAO 

 

Πίνακας Π 1.4. Αξία εξαγωγών γεωργικών προϊόντων από Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα 

προς τη Γερμανία σε χιλιάδες δολάρια $. 

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1996 3.685.217 835.741 298.934 4.819.892 

1997 3.741.326 871.590 308.996 4.921.912 

1998 4.056.527 921.356 322.657 5.300.540 

1999 3.982.643 1.098.463 318.934 5.400.040 

2000 4.189.634 1.155.920 349.878 5.695.432 

2001 4.462.128 1.201.645 362.547 6.026.320 

2002 4.598.746 1.217.790 374.216 6.190.752 

2003 4.597.480 1.204.648 362.382 6.164.510 

2004 4.568.212 1.504.896 412.343 6.485.4516 

2005 4.742.760 1.531.648 435.722 6.710.130 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το FAO 

 



Πίνακας Π 1.5. Αξία εξαγωγών γεωργικών προϊόντων από τη Γερμανία στην Ιταλία, 

Ισπανία και Ελλάδα σε χιλιάδες δολάρια $. 

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1996 3.066.787 607.455 342.247 4.016.489 

1997 2.886.133 679.960 336.581 3.902.674 

1998 3.007.450 792.113 364.447 4.164.010 

1999 3.159.227 802.366 377.852 4.339.445 

2000 3.278.866 912.237 421.338 4.612.441 

2001 3.410.055 1.175.356 468.500 5.053.911 

2002 2.965.331 1.209.960 421.775 4.597.066 

2003 3.315.986 1.176.442 407.114 4.899.542 

2004 3.541.200 1.263.748 489.740 5.294.688 

2005 3.478.926 1.217.966 462.313 5.159.205 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το FAO 

 
Πίνακας Π 1.6. Αξία εξαγωγών ελαιολάδου από τη Γερμανία στην Ιταλία, Ισπανία και 

Ελλάδα σε δολάρια $. 

 ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1996 324.000 0 41.000 365.000 

1997 335.000 161.000 24.000 520.000 

1998 842.000 0 111.000 953.000 

1999 900.000 11.000 47.000 958.000 

2000 12.000 74.000 18.000 104.000 

2001 277.000 0 18.000 295.000 

2002 404.000 34.000 62.000 500.000 

2003 28.000 15.000 23.000 66.000 

2004 150.000 26.000 199.000 375.000 

2005 280.000 24.000 400.000 704.000 

Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το FAO 
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11. ΠΕΤΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡ.-Θ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΕ - ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 

12. ΣΑΛΤΙΕΛ ΕΕ-ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

13. ΤΡΟΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
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16. ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 
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19. COMTEC S.A. 

20. CRITIDA A.E. 

21. HELLENIC NATURE EΠΕ 

22. INTERKOM 
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24. NUTRIA A.E. 

25. ORANGELOS EXPORT COMPANY 

26. REGINA S.A. 

27. TEKMOR S.A. 

28. Α.Σ.Ε.Α.Ρ. Α.Ε 



29. ΑΓΚΡΟΚΡΕΤΑ 

30. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

31. ΑΓΡΟΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΣΗΜΙ 

32. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

33. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Β. ΕΕ 

34. ΑΦΟΙ ΔΑΜΟΥΡΑ Ο.Ε. 

35. ΒΙ.ΕΛ.ΘΑ ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ 

36. ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΘΑΣΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

37. ΓΕΒΡΕΚΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

38. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Ε. "HERMES"  

39. ΕΛΑΙΟΚΡΗΤΗ Α.Ε. 

40. ΕΛΑΪΣ Α.Ε. 

41. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ  

42. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

43. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝ/ΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

44. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝ/ΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

45. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 

46. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

47. ΚΡΗΤΕΛ - ΑΦΟΙ ΚΑΡΓΑΚΗ Α.Ε. 

48. ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 

49. ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ Α.Π. Α.Ε 

50. ΚΟΚΟΛΙΝΑΚΗΣ Η. ΑΕ 

51. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ. & Θ. Ο.Ε. 

52. ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

53. ΚΡΗΤΗ ΕΠΕ 

54. ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. 

55. ΜΑΡΙΑ ΑΒΕΕ 

56. ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε. 

57. ΜΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ'' ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ'' 

58. ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. 

59. ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΑΙΓΙΟ 

60. ΣΚΕΜΠΕΡΗΣ ΑΕ 



61. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ - ΣΕΒΙΤΕΛ 

62. ΤΖΙΚΑ ΣΟΦΙΑ Α. 

63. ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. - ΑΡΓΟΛΙΣ 

64. ΦΟΥΦΑΣ ΑΦΟΙ Α.Ε. 

65. ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 

66. ΜΥΣΤΡΑΣ-Δ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

67. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

68. ΣΚΙΑΔΑ ΣΤ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
 
Πηγή: Επεξεργασμένα στοιχεία από το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, 

ΣΕΒΕ. 

 


