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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 
 Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνεται μια προσπάθεια ενδοκλαδικής ανάλυσης 

του εμπορίου του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς. Η εργασία περιλαμβάνει γενικά 

στοιχεία για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά καθώς και στατιστικά στοιχεία για την 

παραγωγή, την κατανάλωση και το εμπόριό τους. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην πολιτική 

της Ε.Ε. με ιδιαίτερη έμφαση στο κοινοτικό καθεστώς μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 

2004 ενώ περιλαμβάνονται στοιχεία για τις εξαγωγές και τις εξελίξεις του ελαιολάδου στη 

διεθνή αγορά. Για την ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου εκτιμήθηκαν οι δείκτες Grubel – 

Lloyd, Κάλυψης Εισαγωγών, Εισαγωγικής Διείσδυσης και Ανταγωνιστικότητας – 

Εξειδίκευσης προκειμένου να διαπιστωθούν το είδος και ο χαρακτήρας του εμπορίου 

ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

           This research paper is an attempt for intra-industry analysis of trade in olive oil and 

table olives. The work includes general information about olive oil and table olives as well as 

statistics on production, consumption and trade. In addition, reference is made to EU policy 

with particular emphasis on the Community system since the reform of the CAP in 2004 and 

included data on exports and developments in the international oil market. For the analysis 

of  intra-industry trade is used the following indicators: Grubel - Lloyd, Coverage of Imports, 

Import Penetration and Net Export Index in order to identify the type and nature of trade in 

oil and table olives. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη μεταπτυχιακή διατριβή στα πλαίσια των 

μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια ενδοκλαδικής ανάλυσης του εμπορίου 

του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς με τη χρήση τεσσάρων δεικτών. Η ανάλυση 

έγινε για αυτά τα προϊόντα καθώς αποτελούν για την Ελλάδα εθνικά προϊόντα οικονομικής 

και κοινωνικής σημασίας τα οποία αποτυπώνονται στα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την 

εικόνα της ελληνικής ελαιοπαραγωγής. Επιπλέον γίνεται και μια αναφορά σε κάποια 

στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή, την κατανάλωση και το εμπόριο των 

προαναφερθέντων προϊόντων. Ενώ, τέλος, γίνεται και μια παρουσίαση της αγροτικής 

πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2004.   

 Η μελέτη έχει την παρακάτω διάρθρωση: 

 Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση της ελαιοκαλλιέργειας και της 

παραγωγής ελληνικού ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Ακόμα, γίνεται αναφορά στην 

εγχώρια και τη διεθνή εξέλιξη παραγωγής και κατανάλωσης του προϊόντος. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ελαιόλαδο μετά 

τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2004, οι επιπτώσεις καθώς και οι βασικότεροι κανονισμοί που 

διέπουν τον τομέα. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις εξαγωγές του ελαιολάδου 

καθώς και στις εξελίξεις στη διεθνή αγορά του προϊόντος     

  Στο 4ο κεφάλαιο αναπτύσσονται κάποια θεωρητικά στοιχεία για το ενδοκλαδικό 

εμπόριο καθώς και για τις μεθόδους μέτρησής του. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

εκτίμηση των μεθόδων μέτρησης του ενδοκλαδικού εμπορίου, ενώ γίνεται μια προσπάθεια 

εκτίμησης και αξιολόγησης αυτών. Στο τελευταίο 7ο κεφάλαιο ακολουθούν τα 

συμπεράσματα και οι προοπτικές για τον κλάδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ -ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 
1.1 Η ιστορία της ελιάς 
 

Η ελιά σηματοδοτεί την πορεία σε ένα ανώτερο στάδιο πολιτισμού. Η ελιά φαίνεται 

πως ως αυτοφυές δέντρο ήταν γνωστή στη λεκάνη της Μεσογείου πριν από πολλές 

χιλιάδες χρόνια. Στα προϊστορικά χρόνια οι κάτοικοι των Μεσογειακών χωρών άρχισαν να 

καλλιεργούν συστηματικά την ελιά, βελτιώνοντας το αυτοφυές ως τότε ελαιόδεντρο. Η 

συστηματική καλλιέργεια της ελιάς που μπορεί να ξεκίνησε από τους κατοίκους της 

νεολιθικής Κρήτης συνέβαλε στην ανάπτυξη του Μινωικού Πολιτισμού. Επίσης, στην Κνωσό 

από τις ανασκαφές βρέθηκαν καρποί ελιάς της Πρώιμης εποχής του Χαλκού. 

Το λάδι αποτελούσε από την αρχαιότητα βασικό στοιχείο της ελληνικής διατροφής. 

Εκτός, όμως, από βασική τροφή αποτελούσε απαραίτητη καύσιμη ύλη για φωτισμό, αφού 

με λάδι έκαιγαν οι λύχνοι. Διαδεδομένη επίσης ήταν η χρήση του στη σωματική υγιεινή και 

ως λιπαντικό. 

Στην Ελλάδα η ελιά είχε ξεχωριστή θέση από την αρχαιότητα. Ως σύμβολο γνώσης, 

σοφίας, αφθονίας, ειρήνης, υγείας, δύναμης και ομορφιάς λατρεύτηκε επί χιλιάδες χρόνια. 

Σαν δέντρο, αποτελεί ζωντανό μέρος μιας βαριάς πολιτιστικής κληρονομιάς, με θρύλους, 

παραδόσεις και θρησκευτικές τελετουργίες άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανθοφορία, με 

τη συγκομιδή και την παραγωγή του ελαιολάδου. 

Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν την καταγωγή της παρουσιάζουν 

αντικρουόμενα συμπεράσματα, ωστόσο όλες συγκλίνουν στο γεγονός ότι προέρχεται από 

την ευρύτερη μεσογειακή περιοχή. Ο Αναγνωστόπουλος (1951) υποστήριξε ότι η πατρίδα 

της ελιάς είναι η Κρήτη, βάση ευρημάτων από τις ανασκαφές της Κνωσού. Κατά την 

ελληνική μυθολογία δίνεται Αθηναϊκή καταγωγή στην ελιά. Σύμφωνα με τον Σφακιωτάκη 

(1993), στον ανταγωνισμό της Αθηνάς και του Ποσειδώνα σχετικά με το ποιός θα έπαιρνε 

υπό την προστασία του την πόλη των Αθηνών, η Αθηνά κέρδισε προσφέροντας σαν δώρο 

το δέντρο της ελιάς. 

Σήμερα, είναι η πρώτη σε σπουδαιότητα δενδρώδης καλλιέργεια στη χώρα μας, αφού 

καταλαμβάνει σε έκταση το 15% περίπου της καλλιεργούμενης γης και το 78% των 
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εκτάσεων που είναι φυτεμένες με δέντρα. Με την  καλλιέργεια και επεξεργασία του 

ελαιόδεντρου απασχολείται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού της 

χώρας, ενώ, σε πολλές περιοχές το ελαιόλαδο αποτελεί το αποκλειστικό εισόδημα των 

αγροτών. 

Η Ελλάδα είναι η Τρίτη χώρα στην Ευρώπη (μετά την Ισπανία και την Ιταλία) και 

τέταρτη στον κόσμο  στην παραγωγή ελαιολάδου. Η ελιά καλλιεργείται στους 50 από τους 

54 νομούς της χώρας και υπολογίζεται ότι υπάρχουν γύρω στα 170 εκατομμύρια 

ελαιόδεντρα, 2500 ελαιοτριβεία, 300 περίπου τυποποιητικές επιχειρήσεις και 80 

εργοστάσια επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς.  

Ετησίως παράγονται περίπου 380.000 τόνοι ελαιολάδου άριστης ποιότητας (το 75% 

περίπου είναι της ποιοτικής κατηγορίας «παρθένο»), από το οποίο οι 11.300 τόνοι 

εξάγονται. Παράγονται επίσης 108.000 τόνοι επιτραπέζιες ελιές από τις οποίες ένα 

σημαντικό ποσοστό εξάγεται. Παράγονται, τέλος, γύρω στους 25.000 τόνους πυρηνέλαιο. 

Με τα προϊόντα της αυτά η ελιά συμμετέχει κάθε χρόνο κατά 2% στα συνολικά έσοδα και 

κατά 15% στο εθνικό αγροτικό εισόδημα. 

 

 

1.2 Προέλευση της ελιάς 

Η καλλιεργούμενη ελιά (Olea Europea L.) είναι αείφυλλο δέντρο που προήλθε από 

τροπικά και υποτροπικά είδη. Η καλλιέργεια της ελιάς ήταν ήδη γνωστή από το 4800 π.Χ. 

στην Κύπρο. Η ηλικία του δέντρου μπορεί να εξηγήσει τη μεγάλη παραλλακτικότητα μεταξύ 

των ειδών του. Λέγεται ότι μορφές που διασταυρώθηκαν κάτω από διαφορετικές 

κλιματικές συνθήκες τώρα αποτελούν το είδος Olea Europea. Σύμφωνα με πρόσφατα 

αποτελέσματα, αξιόλογη γενετική παραλλακτικότητα υφίσταται μεταξύ φυτών της ίδιας 

ποικιλίας. Ποικιλίες ανθεκτικές στους παγετούς απαντώνται στις βορειότερες περιοχές της 

καλλιέργειάς της, αν και το ξηρό θέρος και οι ήπιοι χειμώνες παρέχουν το ιδανικό κλίμα για 

την ελιά. 

Η ελιά που προήλθε από την ανατολική λεκάνη είναι μια από τις αρχαιότερες 

καλλιέργειες. Υποείδη ελιάς κατανέμονται κυρίως στις Μεσογειακές χώρες και επίσης 

βρίσκονται στη Δυτική Αφρική, την Τανζανία, τα Κανάρια νησιά, τις Αζάρες, τη Ν. Αφρική 

και τον Άγιο Μαυρίκιο. Τα ελαιόδεντρα έχουν εισαχθεί στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Ν. Αφρική και 

τα τελευταία 30 έτη στην Κίνα. 
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1.3 Στάδια παραγωγής ελαιολάδου 

Ο χρόνος συγκομιδής του ελαιοκάρπου θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί επηρεάζει τόσο 

την ποιότητα του καρπού και του ελαιολάδου όσο και την παραγωγή της επόμενης 

χρονιάς. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν οι καρποί παραμείνουν για μεγάλη χρονική περίοδο 

πάνω στα δέντρα, η καρποφορία την επόμενη χρονιά περιορίζεται σημαντικά. Αντιθέτως, 

έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο καρπός συγκομίζεται πράσινος ή νωρίς κατά την περίοδο της 

ωριμάνσεώς του για επιτραπέζια χρήση, τότε η παραγωγή της επόμενης χρονιάς είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη των δέντρων τα οποία συγκομίστηκαν αργότερα. 

Για τις ελαιοποιήσιμες  ποικιλίες, η συλλογή πρέπει να γίνει κατά το στάδιο της 

μέγιστης ελαιοπεριεκτικότητας, η οποία συμπίπτει περίπου με την περίοδο που οι καρποί 

αποκτούν το χαρακτηριστικό σκούρο χρωματισμό της ποικιλίας. Καθυστέρηση στη 

συγκομιδή, μετά την ωρίμανση, οδηγεί στη λήψη λαδιού κατώτερης ποιότητας και όπως 

προαναφέρθηκε στη μείωση της παραγωγής της επόμενης χρονιάς. Η καθυστέρηση της 

συγκομιδής συνοδεύεται επίσης από αυξανόμενο ποσοστό καρπών που πέφτουν στο 

έδαφος. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι ελιές που πέφτουν στο έδαφος θα πρέπει να 

μαζεύονται πρώτες και να μην αναμειγνύονται με τις άλλες, γιατί υποβαθμίζουν την 

ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου. 

Όταν ο ελαιόκαρπος, επομένως, προορίζεται για την παραγωγή άριστης ποιότητας 

ελαιολάδου η ελαιοσυλλογή θα πρέπει να γίνεται ενώ οι ελιές βρίσκονται ακόμα πάνω στο 

δέντρο και έχουν φτάσει στο μέγιστο της περιεκτικότητας σε καλής ποιότητας ελαιόλαδο. 

Για το λόγο αυτό προτείνεται, πέρα από την εξέλιξη του χρώματος των καρπών, να 

παρακολουθούνται και τα εξής: 

 Η αντίσταση στην απόσπαση των καρπών, η οποία σταδιακά μειώνεται όσο 

προχωρά η ωρίμανση 

 Η ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών η οποία βρίσκεται στο μέγιστο κατά την 

ωρίμανση 

 Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου τα οποία είναι πιθανό να 

χειροτερεύουν με την υπερωρίμανση 

 Η φυσιολογική πτώση των καρπών, η οποία αυξάνεται δραματικά μετά την 

ωρίμανση 

Με τη συνδυασμένη χρήση των τεσσάρων αυτών κριτηρίων μπορεί να προσδιορισθεί 
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με ακρίβεια η άριστη περίοδος ελαιοσυλλογής για μια ποικιλία ελιάς σε συγκεκριμένη 

περιοχή. 

Συνήθως, στην Ελλάδα, το μάζεμα της ελιάς αρχίζει τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, 

ιδίως στην Κρήτη. Σε πολλές άλλες περιοχές γίνεται ανάλογα με την ποικιλία, τον Οκτώβριο 

και το Δεκέμβριο και διαρκεί μέχρι τις αρχές του Ιανουαρίου κατά περίπτωση. Ενώ στα 

νησιά του Ιονίου η συγκομιδή γίνεται το Μάρτιο και τον Απρίλιο. 

Η συγκομιδή του ελαιοκάρπου είναι μια εργασία με μεγάλο κόστος αλλά και με 

σοβαρές επιδράσεις στην ποιότητα του παραγομένου προϊόντος και στη φυσιολογική 

κατάσταση των δέντρων. Ο ελαιοπαραγωγός πρέπει να συνυπολογίσει όλους τους 

πιθανούς παράγοντες που εμπλέκονται στην επιλογή της μεθόδου ελαιοσυλλογής: 

 Το μέγεθος της εκμετάλλευσης 

 Το ποσοστό των φύλλων που αφαιρούνται από το δέντρο καθώς και η 

δημιουργία πληγών σε κλάδους και κλαδίσκους 

 Η απόσταση στην οποία εκτινάσσονται οι καρποί και η δυνατότητα κάλυψης της 

απαιτούμενης επιφάνειας με δίχτυα 

 Η ταχύτητα και παραγωγικότητα της μεθόδου 

 Οι απαιτήσεις της μεθόδου σε εξειδικευμένο προσωπικό 

 Η καταπόνηση που προκαλεί το μηχάνημα στον εργάτη 

 Η ποικιλία και επομένως η κατεύθυνση της παραγωγής (για λάδι ή ως βρώσιμη) 

 Το μέγεθος των δέντρων 

 Η τοπογραφία (κλίση αγρού), η πυκνότητα των δέντρων και η διαμόρφωση της 

κόμης και του κορμού των δέντρων 

 Η ομοιομορφία ωρίμανσης των καρπών της εκάστοτε ποικιλίας 

 Το κόστος και η διάρκεια παραγωγικής χρήσης του μηχανήματος που θα 

επιλέξουμε  

 Το ποσοστό του καρπού που παραμένει στο δέντρο και δεν μπορεί να 

συγκομιστεί με την εκάστοτε μέθοδο. 

Στη χώρα μας, και στις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες , χρησιμοποιούνται οι ίδιες 

τεχνικές για το μάζεμα των ελιών. Θα παρατεθούν με τη σειρά όπως έχουν επικρατήσει και 

ανάλογα με το βαθμό ευκολίας στη χρήση τους: 

1. Συλλογή από το έδαφος 

2. Συλλογή με φορητό ραβδισμό 
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3. Συλλογή με ραβδισμό 

4. Συλλογή με τα χέρια 

5. Συλλογή με κούνημα του δέντρου 

Παρακάτω τις αναλύουμε με βάση την ορθότητα χρήσης του: 

 

1. Συλλογή με κούνημα του δέντρου 

Είναι η καλύτερη μέθοδος συγκομιδής της ελιάς και θα λέγεται ότι αυτή η μέθοδος 

συνίσταται για καλύτερο ποιοτικώς λάδι. Για τον τρόπο αυτό χρησιμοποιούνται σκάλες με 

τις οποίες οι συλλέκτες ανεβαίνουν στο δέντρο και πλησιάζουν τα κλαδιά που είναι μακριά 

από το έδαφος εφόσον πρόκειται για ψηλά δέντρα. Για τα άλλα που είναι χαμηλά, η 

συγκομιδή γίνεται από το έδαφος. 

Οι ελιές που μαζεύονται με τα χέρια δεν υφίστανται κακώσεις και για αυτό, εκτός 

από όσες χρησιμοποιούνται για λάδι, οι επιτραπέζιες μαζεύονται αποκλειστικά με αυτόν 

τον τρόπο. Έτσι, με τη μέθοδο αυτή οι ελιές πάντα είναι καλές λόγω ευγενικής 

μεταχείρισης, τουλάχιστον στο στάδιο της συγκομιδής. 

 

2.Συλλογή με φορητά ραβδιστικά 

Σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει με την ανάπτυξη και χρήση 

διαφόρων φορητών κυρίως μηχανημάτων υποβοήθησης της ελαιοσυλλογής. Με τα 

μηχανήματα αυτά, τα οποία μειώνουν την καταπόνηση των εργατών και αυξάνουν την 

παραγωγικότητα τους, είναι δυνατή μια σημαντική μείωση του κόστους ελαιοσυλλογής 

ανάλογη με το πόσο σωστή επιλογή και χρήση θα γίνει από τον ελαιοκαλλιεργητή. Οι 

συνθήκες της ελαιοκαλλιέργειας της χώρας μας, σε πολλά μικρά αγροτεμάχια και σε 

δυσπρόσιτες περιοχές, κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμα τα υποβοηθητικά αυτά μέσα που έχουν 

ήδη ευρεία διάδοση, ιδιαίτερα τα ελαιοραβδιστικά με μεγάλη ποικιλία τύπων και από 

έλληνες κατασκευαστές. 

 

2. Συλλογή με ραβδιστικά 

Ο τρόπος αυτός συγκομιδής της ελιάς είναι ο περισσότερο διαδεδομένος στην 

Ελλάδα. Συνήθως για την εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιούνται μακριά ραβδιά από 

εύκαμπτο ξύλο με τα οποία χτυπούν τους καρποφόρους κλάδους, όπου με τα χτυπήματα 

αποσπώνται οι ελιές οι οποίες πέφτουν στο έδαφος για να συλλεχθούν στη συνέχεια. 
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Παρόλο που αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται από αρχαιοτάτων χρόνων, παραδοσιακή 

καθώς είναι και ίσως πιο προσφιλής σε σχέση με άλλες , παρουσιάζει ορισμένα 

μειονεκτήματα, τα οποία είναι: 

Ο καρπός και το δέντρο τραυματίζονται, με αποτέλεσμα το δέντρο να προσβάλλεται 

πολύ εύκολα από ασθένειες. Ο δε καρπός έχει κακώσεις όπου μέσα από αυτές ανοίγεται ο 

δρόμος από το έδαφος σε όλους τους μικροοργανισμούς να μπουν μέσα στη σάρκα της 

ελιάς όπου και προκαλούν μολύνσεις με αποτέλεσμα το λάδι που θα παραχθεί από τέτοιες 

ελιές να είναι κατώτερης ποιότητας έχοντας αυξημένη οξύτητα. 

Μια άλλη δυσμενής κατάσταση είναι ότι με το ραβδισμό προκαλούνται βλάβες 

στους οφθαλμούς του φυτού αποσπώνται φύλλα και μικροί κλάδοι, με αποτέλεσμα το 

δέντρο να μην έχει καρπούς την άλλη χρονιά. Παρόμοια μειονεκτήματα παρουσιάζει και η 

μέθοδος συλλογής με φορητά ραβδιστικά. 

 

3. Συλλογή από το έδαφος 

Ο τρόπος αυτός συλλογής περιορίζεται μόνο στις ελιές που βρίσκονται στο έδαφος. 

Συλλέγονται οι καρποί που πέφτουν λόγω υπερωρίμανσης ή από την προσβολή κάποιας 

ασθένειας. Αποτέλεσμα της πτώσης του καρπού είναι ότι βρωμίζει από το χώμα, τις λάσπες 

και φυσικά μετά από αυτό μολύνεται και αλλοιώνεται η ποιότητα του στο έδαφος, ακόμα 

και αν είναι υγιής πριν πέσει από το δέντρο. Το ελαιόδεντρο που βγαίνει από τέτοιες ελιές, 

είναι κακής ποιότητας. Η αλλοίωση των ελιών εκδηλώνεται και συνεχίζεται ακόμα και στο 

στάδιο της φύλαξης και στο ελαιουργείο. 

Η περίπτωση αυτή του μαζέματος, επειδή προσβάλλει τη σχετική ευκολία σε 

σύγκριση με τις άλλες μεθόδους συλλογής, τυχαίνει να είναι και ο πιο οικονομικός τρόπος. 

Η μέθοδος, όμως, παρουσιάζει και άλλους κινδύνους, εκτός αυτής της αλλοίωσης που 

αναφέρθηκε λόγω της μόλυνσης από το έδαφος, ένας από αυτούς είναι να χαθεί 

σημαντικός αριθμός ελαιοκάρπων από πλημμύρες, εκεί όπου τα εδάφη είναι επίπεδα. 

Εντούτοις, ο φυσικός τρόπος απομάκρυνσης του καρπού από το δέντρο έχει ένα 

καλό που αντανακλά σε αυτό καθ’ αυτό το φυτό: τη σωστή και πλούσια καρποφορία του 

δέντρου την επόμενη χρονιά. Αφού ο καρπός πέφτει ενώ έχει ωριμάσει πλήρως και 

μάλιστα παρατηρείται η ανάπτυξη σωστής καλλιέργειας με τους κλώνους να βλαστάνουν 

πάλι φυσιολογικά. 
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4. Συλλογή με τα χέρια 

Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως στις επιτραπέζιες ποικιλίες και δευτερευόντως 

στα μικρά δέντρα των ελαιοποιήσιμων  ποικιλιών. Οι καρποί σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο 

συλλέγονται κτενίζοντας τα καρποφόρα κλαδιά με τα χέρια ή με ειδικές κτένες. Στη 

συνέχεια, οι καρποί πέφτουν στο έδαφος πάνω σε στρωμένα πανιά ή δίχτυα, από όπου 

μετά συλλέγονται και τοποθετούνται σε σάκους.  

Από πλευράς οικονομικότητας, η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται η πιο δαπανηρή, 

ωστόσο παρουσιάζει και πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως ότι αποφεύγεται ο 

τραυματισμός των καρπών και των δέντρων, καθώς και ότι δίνει προϊόν πολύ καθαρό από 

φύλλα. 

Μετά τη συλλογή τους, οι ελαιόκαρποι μεταφέρονται στο ελαιουργείο για την 

επεξεργασία τους, με σκοπό την παραλαβή του λαδιού. Επειδή όμως μεσολαβούν κάποια 

χρονικά διαστήματα από τη συλλογή μέχρι τη διαδικασία αυτής της επεξεργασίας 

αναγκαστικά θα πρέπει να αποθηκευτούν σε κάποιον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 

όπου και θα παραμείνουν μέχρις ότου πλέον έρθει και η δική τους σειρά. 

Η αποθήκευση είναι ένα στάδιο που επηρεάζει πολύ το αποτέλεσμα. Ο κυριότερος 

λόγος που επιβάλλει την αποθήκευση της ελιάς, είναι ότι δεν συμπίπτει ο χρόνος της 

συγκομιδής της με τη διαθεσιμότητα χρήσης των ελαιουργείων αφού τα ήδη υπάρχοντα 

ελαιουργεία είναι μικρής δυναμικότητας, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να ρυθμίζουν 

τη συγκομιδή και τη μεταφορά των ελαίων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 

μηχανημάτων. 

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα έρχεται πλέον η ώρα που θα εγκαταλείψουν οι 

ελιές τον χώρο της αποθήκης για να οδηγηθούν στο ελαιουργείο. Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος που θα παραμείνουν οι ελιές στη αποθήκη πρέπει να 

είναι όσο γίνεται πιο μικρός. Άρα, προβλέπεται να αρχίσει η συγκομιδή και να 

ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα που να συμπίπτει η διαθεσιμότητα χρήσης του 

ελαιοτριβείου. Και αυτό διότι όσο μένει η ελιά αυξάνονται οι κίνδυνοι της αλλοίωσής της 

από προσβολή μικροβίων και από τη χημική διάσπαση. Έτσι, λοιπόν, φθάνει η στιγμή που 

μεταφέρονται οι ελιές για την επεξεργασία τους.  

Τα στάδια της επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα: 

 Παραλαβή των ελαιοκάρπων και ζύγισμα 
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 Αποφύλλωση. Ο διαχωρισμός των φύλλων από τον καρπό γιατί η σύνθλιψη 

του ελαιοκάρπου με μεγάλης ποσότητας φύλλα προσδίδει πικρή γεύση στο 

ελαιόλαδο και το εμπλουτίζει σε χλωροφύλλη η οποία δρα αρνητικά στην 

ποιότητά του. 

 Πλύσιμο των καρπών 

 Σπάσιμο και άλεση, όπου συνθλίβεται ο καρπός με τη χρήση μηχανικών 

σφυριών 

 Μάλαξη, όπου μαλάσσεται η ελαιοζύμη 

 Φυγοκεντριστήρας, όπου διαχωρίζεται ο πυρήνας (κουκούτσι) 

 Παραλαβή του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη 

 Τελικός διαχωρισμός όπου διαχωρίζεται το λάδι από το νερό και καθαρισμός 

του ελαιολάδου 

 Τυποποίηση 

                   (Αλεξάκης Σ. Αλέξανδρος,1998) 
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Σχεδιάγραμμα 1: Στάδια επεξεργασίας ελαιοκάρπου σε ελαιουργείο φυγοκεντρικού τύπου 

(Πηγή: Δρ Απόστολος Κυριτσάκης) 

1.4 Συσκευασία ελαιολάδου 

Το ελαιόλαδο όταν παραλαμβάνεται δεν είναι έτοιμο για βρώση, περιέχει σε αιώρημα 

σωματίδια που προέρχονται από κυτταρικές ίνες της σάρκας σε λεπτότατο καταμερισμό, οι 

οποίες δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Για το λόγο αυτό αποθηκεύεται σε κυλινδρικές 

δεξαμενές με τον πυθμένα τους σε σχήμα κώνου ανεστραμμένου. Με τον τρόπο αυτό στον 

κώνο κατασταλάζουν τα σωματίδια όπου και απομακρύνονται από μια στρόφιγγα η οποία 

είναι προσαρμοσμένη στο κατώτατο άκρο. Ο χρόνος που απαιτείται για αυτή την κάθαρση 

κυμαίνεται από 2 μέχρι 10 μέρες. 

Για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου, συνήθως χρησιμοποιούνται 

ελαιοδεξαμενές  κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, προφυλάσσοντας το λάδι από 

το φως και τον αέρα. Εκτός όμως από το κατάλληλο δοχείο η δεξαμενή θα πρέπει να 

πληροί και άλλους όρους: 

 Η θερμοκρασία να είναι στους 10-15ο C, χωρίς όμως να κατεβαίνει πιο χαμηλά διότι 

παγώνει το λάδι 

 Να είναι καθαρός πάντα ο χώρος φύλαξης 

 Να έχει φως και να αερίζεται πλήρως, διότι τότε ανανεώνεται η ατμόσφαιρα του 

κλειστού χώρου της αποθήκης 

 Οι σταθερές δεξαμενές να είναι επενδυμένες εσωτερικά με πλακάκια από υλικό 

που δεν διαποτίζεται από το λάδι και που είναι επίσης αδρανές για να μην 

προσβάλλεται το προϊόν 

 Οι δεξαμενές μόλις αδειάσουν πρέπει να πλένονται πολύ καλά. Πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στο να μην μένουν και ίχνη ελαιολάδου διότι αυτά θα 

παραμείνουν εκεί μέχρις ότου μπει η νέα ποσότητα του λαδιού και στο διάστημα 

αυτό οι ποσότητες αυτές ταγκίζουν και αποτελούν πηγή μόλυνσης για το νέο λάδι 

 Να είναι καλά κλεισμένες αεροστεγώς και γεμάτες με λάδι. Έτσι, αποφεύγεται η 

αναερόβια ζύμωση, η ανάπτυξη μυκήτων και επίσης αποφεύγεται η οξείδωση από 

το οξυγόνο της ατμόσφαιρας (Αλεξάκης Σ. Αλέξανδρος,1998) 

Στο στάδιο του λιανικού εμπορίου μπορεί να κυκλοφορεί μόνο επώνυμο ελαιόλαδο σε 

συσκευασίες μέχρι  5 λίτρα. Οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν σύστημα ανοίγματος 

μιας χρήσης. 
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Η σήμανση των εν λόγω ελαιολάδων (μεταλλικά δοχεία και ετικέτες), πρέπει να 

ακολουθεί τους κανόνες που καθορίζονται από τον Καν. (ΕΚ) 1019/02, την οριζόντια 

Οδηγία (ΕΚ)13/2000 την Κοινή Υπουργική Απόφαση την Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Οι ενδείξεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Υποχρεωτικές και 

 Προαιρετικές  

  Οι υποχρεωτικές ενδείξεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

1. Ονομασία Πώλησης 

α) Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο 

β) Παρθένο Ελαιόλαδο 

γ) Ελαιόλαδο- αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

δ) Πυρηνέλαιο 

 

2.  Συμπληρωματικές πληροφορίες 

     α) Για το εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 

         Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απ’ ευθείας από ελιές  και μόνο με 

μηχανικές μεθόδους 

    β) Για το Παρθένο Ελαιόλαδο 

        Ελαιόλαδο που παράγεται απ’ ευθείας 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 απ’ ευθείας από ελιές        

   δ) Για το Πυρηνέλαιο 

       Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από την επεξεργασία του   

προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαιο που έχουν 

παραχθεί απ’ ευθείας από τις ελιές 

3.Καθαρή Ποσότητα 

4. Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή  

     ή ενός πωλητή εγκαταστημένου στο εσωτερικό της Κοινότητας 

5. Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας  του προϊόντος. Εφ’ όσον η  



Ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς 
 

Ζουκίδου Κονδυλία - 24 -

    διατηρησιμότητα είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες, αλλά όχι μεγαλύτερη από 18 μήνες, 

αρκεί η αναγραφή του μήνα και του έτους σαν ελάχιστος χρόνος διατηρησιμότητας  

6.Παρτίδα. Σε περίπτωση που ο χρόνος ελάχιστης διατηρησιμότητας περιλαμβάνει και την 

ημέρα, εκτός από το μήνα και το έτος, η παρτίδα μπορεί να μην αναγράφεται. Εάν όμως 

δεν αναφέρεται η ημέρα τότε η αναγραφή της παρτίδας είναι υποχρεωτική. 

7. Ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης του προϊόντος 

Οι προαιρετικές ενδείξεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

1. Συνθήκες παραγωγής του ελαιολάδου 

Α) Πρώτη πίεση εν ψυχρώ 

Β) Εξαγωγή εν ψυχρώ 

2.   Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

3.    Οξύτητα 

4.    Εμπορική ονομασία 

5.    Καταγωγή του προϊόντος 

6.    Θρεπτική αξία 

7.     Ένδειξη για χοληστερόλη 

8.    Γενικά, οτιδήποτε μπορεί να τεκμηριωθεί και να αποδειχθεί εφ’ όσον ζητηθεί από τις 

αρμόδιες αρχές 

 

 

 

1.5 Αλυσίδα εμπορίας ελαιολάδου στην Ελλάδα 

Η αλυσίδα εμπορίας του ελαιολάδου στην Ελλάδα είναι σχετικά περίπλοκη. Οι 

φορείς που εμπλέκονται σε 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 βασικός κρίκος της αλυσίδας είναι οι παραγωγοί. Ο αριθμός τους αυξάνεται 

κάθε έτος αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό Ελλήνων παραγωγών χαρακτηρίζονται ως 

μικροκαλλιεργητές. Ο βασικός και κύριος στόχος των παραγωγών είναι η εξασφάλιση ενός 

σταθερού εισοδήματος με προοπτικές βελτίωσης. Το ποσοστό των Ελλήνων 
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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 ελαιόδεντρων, τον τρόπο συλλογής του ελαιοκάρπου και 

τη γρήγορη επεξεργασία από τα ελαιουργεία. 

 

Ελαιουργεία 

Τα 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 στην Πελοπόννησο και στην 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 από αυτό. Με 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, ενώ το 

υπόλοιπο διακινείται είτε σε καταναλωτές, είτε σε χονδρεμπόρους, 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 
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Συσκευαστήρια    

Ένας άλλος κρίκος της αλυσίδας είναι τα συσκευαστήρια 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 

συσκευαστήρια  παραλαμβάνουν το ελαιόλαδο από τα ελαιουργεία είτε ιδιωτικά είτε 

συνεταιριστικά. 

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. 

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 και αυτοί μέρος της αλυσίδας 

εμπορίου του ελληνικού ελαιολάδου. Οι πρώτοι παρεμβάλλονται σε πολλά στάδια της 

εμπορίας, όπως, στην πώληση ελαιολάδου από τα ελαιουργεία στα συσκευαστήρια και 

από αυτά στις αλυσίδες τροφίμων και στους εξαγωγείς. 

Οι τελευταίοι αναλαμβάνουν τις εξαγωγές του προϊόντος στην 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 

Ο κύριος στόχος των χονδρεμπόρων  και των εξαγωγέων είναι καθαρά η 

μεγιστοποίηση του κέρδους. 



Ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς 
 

Ζουκίδου Κονδυλία - 27 -

 

 

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 εταιριών 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. (Τσακίλης Εμμανουήλ) 

Όσον αφορά, την προώθηση του ελαιολάδου στην Ελλάδα προτιμάτε η διαφήμιση 

μέσω τηλεόρασης. Σύμφωνα με έρευνα αγοράς της Media Services S.A. κατά τη διάρκεια 

2000-2004, το 48- 49% των διαφημίσεων ελαιολάδου γίνεται μέσω τηλεόρασης. Μερικές 

διαφημίσεις γίνονται μέσω περιοδικών και ραδιοφώνου, ενώ σπάνια γίνονται μέσω 

εφημερίδων. (Evangelia Blery, Eugenia Sfetsiou) 

Σύμφωνα, με τα τελευταία στοιχεία της ICAP, η διαφήμιση ελαιολάδου αφορά 

τυποποιημένο προϊόν και πραγματοποιείται από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και 

τυποποίησης του προϊόντος. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Media Services S.A. η 

διαφημιστική δαπάνη ελαιολάδου ακολούθησε φθίνουσα πορεία την περίοδο 2002-2005, 

με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 21,4%, ενώ το 2006 σημείωσε αύξηση 3% διαμορφούμενη 

σε € 1,48 εκατομμύρια. Η τελευταία μεταβολή οφείλεται στην αύξηση της προβολής 

ελαιολάδου από την τηλεόραση κατά 52% το 2006. Το 2006 το μεγαλύτερο μέρος της 

διαφημιστικής δαπάνης (€1,25 εκατομ) απορροφήθηκε από την τηλεόραση (84,5%) και 

ακολούθησαν τα περιοδικά με ποσοστό 9,4% (€ 138,8 χιλ.) 

(Κλαδική Μελέτη ICAP 2007) 

 

 

1.6  Ταξινόμηση- Ποιοτικές κατηγορίες και Τύποι ελαιολάδου 

Η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Για αυτό λοιπόν 

για την παραγωγή καλύτερης ποιότητας ελαιολάδου θα πρέπει να προσεχθούν, όσο βέβαια 
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είναι πρακτικά δυνατόν, τα παρακάτω: 

1. Την καλύτερη ποιότητα λαδιού δίνει ελαιόκαρπος που είναι σε άριστο στάδιο 

ωριμότητας. 

2. Ο τραυματισμός του ελαιοκάρπου κατά τη συλλογή υποβαθμίζει την ποιότητα του  

λαδιού ιδιαίτερα αν καθυστερήσει η ελαιοποίηση. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο συλλογής καθώς και ο χρόνος που θα μείνουν οι ελιές 

στο δίχτυ κατά το φυσικό τρόπο συλλογής. 

3. Η μεταφορά του ελαιοκάρπου και προπαντός η διατήρησή του για μακρό χρόνο πριν την 

ελαιοποίηση παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του ελαιολάδου. 

4. Ο τύπος του ελαιουργείου επηρεάζει επίσης την ποιότητα 

5. Η διατήρηση του ελαιολάδου θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα ανοξείδωτα  μέσα και 

σε αποθήκες με χαμηλές θερμοκρασίες. 

(Δρ Απόστολος Κυριτσάκης) 

Όσον αφορά την ποιοτική κατάταξη του ελαιολάδου υπάρχουν κάποια κριτήρια και 

παράμετροι που προσδιορίζουν τις ποιοτικές κατηγορίες του ελαιολάδου. Τα κριτήρια 

αυτά είναι η οξύτητα, η οξείδωση, το χρώμα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του 

ελαιολάδου. 

Οξύτητα: Αποτελεί το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης του ελαιολάδου. Με 

βάση την οξύτητα το ελαιόλαδο διακρίνεται σε βρώσιμο και βιομηχανικό. 

Οξείδωση: Ο προσδιορισμός της γίνεται κυρίως με τη μέτρηση των υπεροξειδίων, την 

απορρόφηση στο υπεριώδες φάσμα και άλλες τεχνικές. 

Χρώμα: Το είδος των λιποδιαλυτών χρωστικών οι οποίες επικρατούν στον ελαιόκαρπο στο 

στάδιο της συγκομιδής, καθορίζει κατά βάση το χρώμα του ελαιολάδου που 

περιλαμβάνεται. 

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: Ο έλεγχος των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του 

ελαιολάδου αποτελεί αδιαμφισβήτητα το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης. Η 

γεύση του ελαιολάδου εξαρτάται από την παρουσία των πτητικών συστατικών, καθώς 

επίσης από τα λιπαρά οξέα, κυρίως το ελαϊκό και το λινελαϊκό και από τις πολυφαινόλες. Η 

οργανοληπτική αξία του ελαιολάδου είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας από 

8-12 έμπειρους δοκιμαστές. (Δρ Απόστολος Κυριτσάκης) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1513/2001 όπως τροποποίησε τον Κανονισμό 

133/1966 (ΕΟΚ), οι ποιοτικές κατηγορίες του ελαιολάδου είναι :( efet.gr) 
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1. Παρθένο Ελαιόλαδο 

Έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο αποκλειστικά με μηχανικές ή άλλες 

φυσικές μεθόδους υπό συνθήκες ιδίως θερμικές οι οποίες δεν συνεπάγονται 

αλλοίωση του ελαίου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη  επεξεργασία πλην της 

πλύσης, της καθίζησης, της φυγοκέντρησης και της διήθησης, εξαιρουμένων των 

ελαίων που έχουν ληφθεί μετά από επεξεργασία με διαλύτη ή με μεθόδους 

επανεστεροποίησης και κάθε μείγματος με έλαια άλλης φύσης (www.efet.gr) 

Τα έλαια αυτά κατατάσσονται και λαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Α) Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο:  

                Είναι παρθένο ελαιόλαδο με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα ≤ 1g/100 

gr. Τα  λοιπά χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στην κατηγορία του παρθένου 

ελαιολάδου. 

Β) Παρθένο Ελαιόλαδο 

   Έχει περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, όχι 

μεγαλύτερη από 2gr/100gr.Τα λοιπά χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στην 

κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου 

Γ) Λαμπάντε Παρθένο Ελαιόλαδο 

   Περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ > 

3,3gr/100gr και του οποίου τα άλλα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με αυτά που 

προβλέπονται από την εν λόγω κατηγορία. 

2. Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο 

Προκύπτει από εξευγενισμό του παρθένου ελαιολάδου με ελεύθερη οξύτητα σε 

ελαϊκό οξύ ≤ 0,5 gr/100 gr. Τα λοιπά χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με ότι 

προβλέπεται για αυτή την κατηγορία 

3. Ελαιόλαδο 

Προκύπτει από ανάμιξη εξευγενισμένου ελαιολάδου με παρθένο ελαιόλαδο με 

ελεύθερη οξύτητα ≤ 1,5 gr/100 gr 

4. Ακατέργαστο Ελαιόλαδο 

Προκύπτει από κατεργασία του ελαιοπυρήνα με οργανικό διαλύτη 

5. Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο 

Προκύπτει από εξευγενισμό του ακατέργαστου πυρηνέλαιου με ελεύθερη οξύτητα 

σε ελαϊκό οξύ ≤ 0,5 gr/100 gr 
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6. Πυρηνέλαιο 

Μείγμα από εξευγενισμένο πυρηνέλαιο και παρθένο ελαιόλαδο με ελεύθερη σε 

ελαϊκό οξύ οξύτητα ≤ 1,5 gr/100 gr (Ιωάννης Ν Θεριός) 

 

 

1.7 Επεξεργασία ελαιοκάρπου για επιτραπέζια χρήση  

Ο ελαιόκαρπος δεν μπορεί να καταναλωθεί άμεσα λόγω της πικρής γεύσης του. Για να 

καταστούν οι ελιές εδώδιμες, είναι απαραίτητο να αφαιρεθεί το σύνολο ή μέρος της 

πικράδας. Αυτή η διαδικασία γίνεται συνήθως σε οικιακή κλίμακα με επαναλαμβανόμενες 

εμβαπτίσεις των καρπών σε νερό. Κατά τη διάρκεια αυτού του παραδοσιακού τρόπου, 

χρησιμοποιούνται διάφορα αρωματικά χόρτα όπως μάραθος, θυμάρι τα οποία 

συμβάλλουν με τα χαρακτηριστικά αρώματά τους στη γεύση του τελικού προϊόντος. 

Εντούτοις, η επεξεργασία επιτραπέζιων ελιών σε βιομηχανική κλίμακα, χρησιμοποιεί 

και άλλα συστήματα για την εκπίκριση του προϊόντος των πολυάριθμων εμπορικών 

συσκευασιών που βρίσκονται στην αγορά. Σήμερα, η παραγωγή επιτραπέζιων ελιών 

γίνεται σε μεγάλη κλίμακα παγκοσμίως και αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας των 

ελαιοπαραγωγών χωρών.  

Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται σήμερα στην επεξεργασία όλων των εμπορικών 

τύπων ελιάς, εκτός από τις δεξαμενές οξείδωσης, είναι πολυεστερικοί κυλινδρικοί ή 

σφαιρικοί ζυμωτήρες, χωρητικότητας 10.000 κιλών καρπού και 5.000 λίτρων άλμης. Οι 

περισσότερες βιομηχανίες τοποθετούν αυτές τις δεξαμενές θαμμένες στο έδαφος ή σε 

στεγασμένους χώρους. 

Η κυκλοφορία της άλμης και η μεταφορά των καρπών στο εργοστάσιο γίνεται με 

ειδικές αντλίες και σωληνώσεις. 

Παραδοσιακά, η συγκομιδή του καρπού γίνεται με τα χέρια, με την τεχνική του 

αρμέγματος. Εντούτοις, το κόστος της διαδικασίας είναι υψηλό και αντιπροσωπεύει 

περίπου το 70% του συνολικού κόστους παραγωγής. Προκειμένου να μειωθεί το κόστος, η 

συγκομιδή γίνεται με δονητές που προσαρμόζονται σε τρακτέρ και δονούν το ελαιόδεντρο 

ή με μικρά φορητά ραβδιστικά μηχανήματα. Οι διαδικασίες της μεταφοράς, του 

πλυσίματος και της διαλογής ανάλογα με το μέγεθος είναι συνηθισμένες και στους τρείς 

τύπους επιτραπέζιας ελιάς. Οι νωποί καρποί μεταφέρονται στο εργοστάσιο σε μεταλλικά 
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κιβώτια, χωρητικότητας περίπου 500 kg, με ανοίγματα στα πλάγια τοιχώματα για να 

κυκλοφορεί εύκολα ο αέρας. Η μεταφορά των καρπών με φορτηγά σε μεγάλες ποσότητες 

(10-20 τόνους) έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα των καρπών. 

Στο εργοστάσιο, οι καρποί πλένονται για να απομακρυνθεί η σκόνη, τα φύλλα και τα 

φερτά υλικά. Χρησιμοποιούνται τα ίδια μηχανήματα και στην περίπτωση του ελαιολάδου. 

Στη συνέχεια, οι καρποί ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθός τους. Η ενέργεια αυτή έχει 

ορισμένα πλεονεκτήματα, γιατί αφενός της δίνει πληροφορίες για τα διαθέσιμα μεγέθη και 

αφετέρου επιτρέπει ομοιόμορφη επεξεργασία εκπίκρισης με το καυστικό νάτριο. 

Οι τρείς κύριοι μέθοδοι επεξεργασίας της επιτραπέζιας ελιάς παρουσιάζονται στο 

παρακάτω σχήμα. Η κύρια διαφορά της βρίσκεται στο βαθμό ωριμότητας της πρώτης ύλης. 

Για τις πράσινες ελιές, το βέλτιστο στάδιο συλλογής είναι όταν οι καρποί έχουν χρώμα 

πράσινο έως πράσινο-κίτρινο. Οι φυσικές μαύρες ελιές επιλέγονται όταν οι καρποί είναι 

τελείως ώριμοι και το χρώμα της ποικίλλει από ερυθρόμαυρο έως  βαθύ καστανό, ανάλογα 

με τη ζώνη παραγωγής και την ποικιλία. Οι ώριμες ελιές (που μαυρίζουν με οξείδωση) 

συγκομίζονται ταυτόχρονα με τις πράσινες ελιές. (Δέρβα Ευτυχία) 
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                                                                                 ΕΛΙΑ 

 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 

ΕΚΠΙΚΡΙΣΗ                                                            ΑΛΜΗ                                                   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

                                                                                                                      (σε άλμη ή όξινο διάλυμα) 

                                                                            ΖΗΜΩΣΗ 

ΠΛΥΣΙΜΟ                                                             

                                                               ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ    ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ 

ΖΥΜΩΣΗ ΣΕ ΑΛΜΗ 

                                                                      ΟΞΕΙΔΩΣΗ                      ΕΚΠΙΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΣΗ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ                                                                                                                        ΜΕ ΑΕΡΑ 

                                                                    ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ                                                                                               ΠΛΥΣΙΜΟ  

(ΕΚΠΥΡΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΗ)                                                                                                

                                                                                                                                ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                                                                                      ΧΡΩΜΑΤΟΣ                                                

                                                                                                                                                               

                                                                                                               (ΕΚΠΥΡΗΝΩΣΗ, ΚΟΨΙΜΟ ΚΛΠ) 

 

                                                                                                       ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

  

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΕ                        ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΛΙΕΣ             ΜΑΥΡΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΑΛΜΗ  

           ΑΛΜΗ                                                     ΣΕ ΑΛΜΗ                                (ΩΡΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ) 

Σχεδιάγραμμα 2: Σχεδιάγραμμα ροής των τριών κύριων τύπων επεξεργασίας της 
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επιτραπέζιας ελιάς 

Πηγή: www.fileos.gr/tableolive-processing.dhtml  

1.8 Κυριότερες Ελληνικές Ποικιλίες Επιτραπέζιων Ελιών 

  Το σύνολο των ελληνικών ποικιλιών που έχουν περιγραφεί υπερβαίνει τις 72 ενώ ο 

αριθμός τους σύμφωνα με τον Εθνικό Κατάλογο υπερβαίνει τις 40. Από τις ξένες ποικιλίες 

λίγες καλλιεργούνται σήμερα στην Ελλάδα. (Σταύρος Βέμμος και Πέτρος Βαχαμίδης) 

Οι ποικιλίες βρώσιμης ελιάς είναι διαφορετικές από τις ελαιοποιήσιμες. Υπάρχουν 

δηλαδή ελιές που προορίζονται μόνο για την παραγωγή βρώσιμου ελαιοκάρπου, υπάρχουν 

και άλλες που προορίζονται μόνο για ελαιοποίηση. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας 

καλλιεργούνται και μεικτές ποικιλίες που χρησιμοποιούνται και για τον ένα και για τον 

άλλο σκοπό (www.elia-diktyo.gr) 

Η διάκριση και κατάταξη κάποιων συγκεκριμένων ποικιλιών ελιών σε επιτραπέζιες 

βασίζεται σε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ελαιοκάρπου, όπως η σύνθεση της σάρκας 

του, η αναλογία σάρκας και πυρήνα (κουκουτσιού), η ευκολία διαχωρισμού του πυρήνα, η 

συμπεριφορά στην κατεργασία και επεξεργασία για την κονσερβοποίησή του. Οι ποικιλίες 

με μεγάλο καρπό, δηλαδή με πλούσια σάρκα, θεωρούνται οι καλύτερες και έχουν 

μεγαλύτερη εμπορική αξία. (www.elia-diktyo.gr) 

Οι κυριότερες ποικιλίες λαδολιάς είναι οι παρακάτω: 

Κορωνέικη: Αποτελεί την πιο σημαντική ελαιοποιήσιμη ποικιλία της Ελλάδας και 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή λαδιού. 

Μαστοειδής: Θεωρείται ποικιλία ανθεκτική στο ψύχος και μπορεί να καλλιεργηθεί σε 

υψόμετρο μέχρι 1000 μέτρων. Θεωρείται μέσης ή μικρής παραγωγικότητας είναι όψιμης 

άνθησης και ωριμάζει τους καρπούς της κατά το Δεκέμβριο – Ιανουάριο. Χρησιμοποιείται 

κυρίως για την παραγωγή λαδιού εκλεκτής ποιότητας. 

Λιαδολιά Κερκύρας : Σημαντική ελαιοποιήσιμη ποικιλία που παράγει λάδι πολύς καλής 

ποιότητας. Μπορεί να ευδοκιμήσει ακόμα και σε άγονα πετρώδη εδάφη, αλλά είναι πιο 

απαιτητική σε υγρασία. Επίσης, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως όψιμη ποικιλία, για αυτό 

και οι καρποί της συγκομίζονται αργά, μέχρι τους πρώτους μήνες της άνοιξης. Ως προς την 

παραγωγικότητα, ενώ καρποφορεί ικανοποιητικά, διακρίνεται για την παρενιαυτοφορία 

της. 

Κουτσουρελιά: Σαν ποικιλία είναι μέτριας παραγωγικότητας, η οποία μπορεί να δώσει λάδι 

σχετικά καλής ποιότητας. Προτιμά πλούσια, μέσης σύστασης εδάφη και δεν αντέχει σε 



Ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς 
 

Ζουκίδου Κονδυλία - 34 -

μεγάλο υψόμετρο. Ο καρπός της θεωρείται ότι ωριμάζει πρώιμα (από τέλη Οκτωβρίου) 

Αδραμυττίνη : Είναι ποικιλία ελιάς προερχόμενη από το Αδραμύττιο της Μικράς Ασίας η 

οποία καλλιεργείται κυρίως στο νομό Λέσβου, όπου και αποτελεί περίπου το 20% των 

ελαιώνων του. Θεωρείται ποικιλία σχετικά ανθεκτική στο ψύχος, η οποία χρησιμοποιείται 

κυρίως για την παραγωγή λαδιού καλής ποιότητας. Γενικά, δίνει λάδι λεπτό, με εξαιρετικό 

άρωμα. Εντούτοις, η απόδοση είναι σαφώς κατώτερη από εκείνη της καλλιεργούμενης 

στον ίδιο χώρο Βαλανολιάς. 

Αγουρομανακολιά: Είναι μία από τις ποικιλίες που μπορούν να δώσουν λάδι εκλεκτής 

ποιότητας και για αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως ελαιοποιήσιμη. Θεωρείται 

ποικιλία ανθεκτική στο ψύχος και σχετικά όψιμη. 

Όσον αφορά τις ποικιλίες των επιτραπέζιων ελαιοκάρπων αυτές είναι οι παρακάτω: 

 Κονσερβολιά ή Αμφίσσης: Ίσως η πιο διαδεδομένη ποικιλία βρώσιμης ελιάς στην Ελλάδα. 

Θεωρείται σχετικά ανεκτική στο ψύχος και πολύ ευαίσθητη στο βερτισίλλιο. 

Καλαμών: Μία από τις καλύτερες επιτραπέζιες ποικιλίες, που χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή του γνωστού και μοναδικού στον κόσμο εμπορικού τύπου βρώσιμης ελιάς 

«Καλαμών». Σαν δέντρο είναι μέτριας παραγωγικότητας, απαιτητικό σε εδαφική και 

ατμοσφαιρική υγρασία, ανθεκτικό στην αλατότητα του  εδάφους, καθώς και ανθεκτικό στο 

βερτισίλλο 

Χαλκιδικής ή Γαϊδουρολιά: Ποικιλία που καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά στη Χαλκιδική 

και είναι γνωστή ως γαϊδουρολιά, λόγω του σχετικά μεγάλου μεγέθους των καρπών της. 

Τέλος, οι ποικιλίες διπλής χρήσης είναι οι παρακάτω: 

Μεγαρείτικη: Ποικιλία μικρών απαιτήσεων σε υγρασία που μπορεί να καλλιεργηθεί σε 

ξηρές περιοχές και παράλληλα παρουσιάζει μικρές απαιτήσεις σε χειμερινό ψύχος για 

ανθοφορία. Θεωρείται μέτριας παραγωγικότητας. Χρησιμοποιείται κυρίως για την 

παραγωγή λαδιού καλής ποιότητας και για την παρασκευή διαφόρων τύπων μέτριας 

ποιότητας επιτραπέζιων ελιών (τσακιστές κυρίως) 

Θρουμπολιά: Είναι ποικιλία απαιτητική σε εδαφική υγρασία και ψύχος. Ευδοκιμεί σε 

βαθιά και γόνιμα εδάφη και για να αποδώσει έχει ανάγκη από καλλιεργητικές φροντίδες. 

Είναι διπλής χρήσης: δίνει λάδι μέχρι 28-30% και κατά φυσικό τρόπο πάνω στο δέντρο τις 

βρώσιμες που είναι γνωστές ως «θρούμπες» 

Κοθρέϊκη : Είναι ανθεκτική στην ξηρασία, στο ψύχος και στους ισχυρούς ανέμους, για αυτό 

ευδοκιμεί και σε μεγάλα υψόμετρα. Θεωρείται μέτριας απόδοσης και μετρίων απαιτήσεων 
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σε έδαφος και καλλιεργητικές φροντίδες. Η ποικιλία Κοθρέϊκη είναι διπλής χρήσης. 

Σημαντικό ποσοστό της ετήσιας παραγωγής χρησιμοποιείται στη βιομηχανία επιτραπέζιων 

ελιών για την παρασκευή μικρού ή μεσαίου μεγέθους μαύρων αλατισμένων ελιών, οι 

οποίες είναι εξαιρετικής ποιότητας, γευστικές και με καλό άρωμα. Το υπόλοιπο κομμάτι 

της παραγωγής χρησιμοποιείται για την παραγωγή λαδιού καλής ποιότητας. 

Βαλανολιά: Είναι ποικιλία που καλλιεργείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη Λέσβο. 

Παρουσιάζει μέτριες απαιτήσεις σε έδαφος και καλλιεργητικές περιποιήσεις. Εφόσον όμως 

βοηθήσουν οι συνθήκες μπορεί να δώσει αρκετά υψηλές αποδόσεις. Θεωρείται μία από τις 

καλύτερες ελαιοποιήσιμες ποικιλίες τόσο από πλευράς παραγωγικότητας, όσο και από 

πλευράς ποιότητας. Είναι διπλής χρήσης και εκτός από την παραγωγή λαδιού που 

θεωρείται μία από τις καλύτερες ποικιλίες, χρησιμοποιείται και για την παραγωγή 

επιτραπέζιας ελιάς που εξάγεται. (Βέμμος και Πέτρος Βαχαμίδης) 

 

 

1.9 Εμπορικοί τύποι επιτραπέζιας ελιάς, σύμφωνα με Κανονισμό Ποιότητας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ποιότητας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, οι 

επιτραπέζιες ελιές που αποτελούν αντικείμενο διεθνούς εμπορίου, κατατάσσονται σε 

εμπορικούς τύπους οι οποίοι προσδιορίζονται από δύο κυρίως χαρακτηριστικά: 

 Τον τύπο του νωπού προϊόντος (πρώτη ύλη) που εξαρτάται από το χρώμα, άρα 

το βαθμό    ωριμότητας του καρπού που οδηγείται στην επεξεργασία. 

 Τη μέθοδο επεξεργασίας και ιδιαίτερα τον τρόπο εκπίκρισης του προϊόντος. 

Έτσι έχουμε τους εξής τύπους: 

1. Εμπορικοί τύποι πράσινων επιτραπέζιων ελιών. Προέρχονται από καρπούς 

που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου ωρίμανσης πριν τη μεταβολή 

του χρώματος προς το ερυθρό, κατά τη στιγμή κατά την οποία έχουν 

αποκτήσει το κανονικό τους μέγεθος. Οι ελιές αυτές είναι συνεκτικές, υγιείς, 

αντικαθίστανται σε ελαφρά πίεση μεταξύ των δακτύλων και είναι 

απαλλαγμένες κηλίδων. Ο χρωματισμός των καρπών μπορεί να ποικίλει, από 

τον τύπο του πράσινου μέχρι του αχνοκίτρινου 

 Πράσινες ελιές confites σε άλμη 

 Φυσικές πράσινες ελιές σε άλμη 

2. Εμπορικοί τύποι ξανθών επιτραπέζιων ελιών. Προέρχονται από καρπούς που 
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συλλέχθησαν κατά τη διάρκεια του κύκλου ωρίμανσης, που συμπίπτει με 

την μεταβολή του χρώματος προς το αχνοκίτρινο, ρόδινο μέχρι ερυθρού, 

πριν την πλήρη ωρίμανσή τους. 

 Φυσικές ξανθές ελιές σε άλμη 

 Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση σε άλμη 

 Ελιές μαυρισμένες με οξείδωση αφυδατωμένες 

3. Εμπορικοί τύποι μαύρων επιτραπέζιων ελιών. Προέρχονται από καρπούς 

που συγκομίστηκαν τη στιγμή της πλήρους ωρίμανσης, ή λίγο πριν από 

αυτή. Ο χρωματισμός τους μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη ζώνη 

παραγωγής και την εποχή συγκομιδής από το μαύρο- ερυθρωπό μέχρι το 

βαθύ καστανό με ενδιάμεσες αποχρώσεις μαύρου, ιώδους, έντονου ιώδους 

και μαύρο ελαιώδους. 

 Μαύρες επιτραπέζιες ελιές σε άλμη 

 Μαύρες ελιές confites 

 Φυσικές μαύρες ελιές 

 Μαύρες ελιές αφυδατωμένες ή ξηράλατες 

 Μαύρες ελιές συρρικνωμένες 

 Μαύρες ελιές confites ξηράλατες 

 Φυσικές μαύρες ελιές ξηράλατες 

 Μαύρες ελιές αφυδατωμένες 

4. Τσακιστές ελιές. Προέρχονται από ολόκληρους καρπούς νωπούς ή 

επεξεργασμένους προηγουμένως με άλμη, οι οποίοι έχουν υποστεί ειδική 

επεξεργασία, κατά την οποία η σάρκα υφίσταται ρήξη, με χρήση ειδικού 

σπαστικού μηχανήματος, αλλά ο πυρήνας παραμένει άθικτος και ακέραιος 

εντός του καρπού. Μπορούν να υφίστανται επεξεργασία με ελαφρύ 

αλκαλικό διάλυμα και διατηρούνται μέσα σε άλμη, πιθανώς εμπλουτισμένη 

με αρωματικά φυτά, με ή χωρίς την προσθήκη ξυδιού. Υπάρχουν οι 

ακόλουθοι τύποι τσακιστών ελιών: 

 Τσακιστές φυσικές πράσινες ελιές σε άλμη 

 Πράσινες ελιές confites τσακιστές σε άλμη 

 Τσακιστές ξανθές ελιές σε άλμη 
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5. Χαρακτές ελιές. Φυσικές ελιές πράσινες, ξανθές ή μαύρες, χαρακτές κατά 

μήκος του μεγάλου άξονα, με χαραγές που διαπερνούν την επιδερμίδα και 

μέρος της σάρκας, διατηρούμενες σε άλμη. Μπορεί να γίνει προσθήκη 

ξιδιού, ελαιολάδου και αρωματικών ουσιών. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί 

τύποι: 

 Επεξεργασμένες, εάν πριν την κοπή οι ελιές έχουν υποστεί 

αλκαλική επεξεργασία 

 Φυσικές, χωρίς προηγούμενη αλκαλική επεξεργασία. 

 

 

1.10 Εμπορικοί τύποι ανάλογα με την επεξεργασία 

 Μια πιο γενική κατηγοριοποίηση των εμπορικών τύπων επιτραπέζιας ελιάς, 

ανάλογα με την επεξεργασία, περιγράφεται παρακάτω: 

 Επεξεργασμένες πράσινες επιτραπέζιες ελιές σε άλμη: Ορίζονται οι ελιές που 

επεξεργάζονται με καυστικό νάτριο και στη συνέχεια εμβαπτίζονται σε άλμη όπου 

υφίστανται ολική ή μερική γαλακτική ζύμωση. Εάν η ζύμωση είναι πλήρης, οι ελιές 

έχουν αποκτήσει συγκεκριμένα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν 

τη συντήρησή τους. Αντίθετα, η συντήρηση στις μερικώς ζυμωμένες ελιές  γίνεται 

με αποστείρωση ή παστερίωση, προσθήκη συντηρητικών, ψύξη ή αδρανές αέριο 

(χωρίς άλμη). Αυτός ο εμπορικός τύπος είναι γνωστός ως «πράσινες ελιές σε 

άλμη» 

 Μη επεξεργασμένες φυσικές μαύρες ελιές: Οι ελιές αυτές τοποθετούνται 

απευθείας στην άλμη και έχουν συνήθως μια ελαφρώς πικρίζουσα γεύση. 

Συντηρούνται με φυσική ζύμωση στην άλμη, με αποστείρωση ή παστερίωση, ή με 

προσθήκη συντηρητικών. Είναι γνωστές ως «φυσικές μαύρες ελιές σε άλμη» 

 Μαύρες (ώριμες) ελιές σε άλμη: Λαμβάνονται από καρπούς οι οποίοι 

υποβάλλονται σε οξείδωση (μαύρισμα) του χρώματος σε αλκαλικό περιβάλλον. 

Στην περίπτωση αυτή, η απομάκρυνση της ελευρωπαΪνης είναι πλήρης. Οι ελιές 

συντηρούνται με θερμική επεξεργασία (αποστείρωση) και είναι γνωστές ως 

«ώριμες (μαύρες) ελιές» 

Υπάρχουν και άλλες εμπορικές παρασκευές, όπως κατηγοριοποιήθηκαν αναλυτικά, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Ποιότητας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, όπως μη 
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επεξεργασμένες μαύρες ελιές σε ξηρό αλάτι, μη επεξεργασμένες φυσικά συρρικνωμένες 

μαύρες ελιές, αφυδατωμένες μαύρες ελιές κ.λ.π. 

 
 
1.11 «Προστατευόμενα ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ελαιόλαδο και ελιάς» 
 

Με τον Κανονισμό αριθμ. 2081/92 του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη 

δυνατότητα στις χώρες-μέλη να εγγράψουν ορισμένα μεταποιημένα ή μη αγροτικά 

προϊόντα, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας λόγω του 

ιδιαίτερου τρόπου και του τόπου παραγωγής τους, στο λεγόμενο Μητρώο Προϊόντων 

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής 

Ενδειξης (ΠΓΕ). Τα προϊόντα αυτά μπορούν να διατίθενται στην αγορά με το αντίστοιχο 

ειδικό σήμα και να προστατεύονται σε κοινοτικό επίπεδο από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 

άλλων ομοειδών προϊόντων διαφορετικής προέλευσης. 

 

Ορισμοί των ΠΟΠ και ΠΓΕ 

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ): η ονομασία μιας περιοχής, ενός 

συγκεκριμένου χώρου ή μιας χώρας, με την οποία ορίζεται ένα προϊόν που προέρχεται από 

την εν λόγω γεωγραφική περιοχή και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά 

οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον. Η 

παραγωγή και η μεταποίηση του προϊόντος πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε μία 

οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία που ακολουθείται 

στην περιοχή. 

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ): η ονομασία μιας περιοχής, ενός 

συγκεκριμένου χώρου ή μιας χώρας, με την οποία ορίζεται ένα προϊόν που προέρχεται από 

την εν λόγω γεωγραφική περιοχή και του οποίου η ποιότητα ή η φήμη μπορεί να αποδοθεί 

στο γεωγραφικό χώρο με τους φυσικούς ή και ανθρώπινους παράγοντες που 

περιλαμβάνει. Εδώ ο δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή αρκεί να ισχύει τουλάχιστον για 

ένα από τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης ή της επεξεργασίας. Επιπλέον, το 

προϊόν θα πρέπει να έχει αποκτήσει ένα καλό όνομα από το οποίο μπορεί να επωφεληθεί 

με την αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης. 

 

Προϋποθέσεις καταχώρησης 
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Οι προϋποθέσεις που απατούνται για την καταχώρηση μιας ονομασίας ή 

γεωγραφικής ένδειξης οι οποίες ενσωματώνονται και στις προδιαγραφές του προϊόντος 

είναι: να υπάρχει μια ονομασία, μια σαφής περιγραφή του προϊόντος, γεωγραφική 

οριοθέτηση της περιοχής και καθορισμός των μεθόδων παραγωγής του προϊόντος, 

καταγραφή των βασικών στοιχείων του γεωγραφικού περιβάλλοντος, ύπαρξη ενός 

οργανισμού ελέγχου, σήμανση και άλλες πιθανές απαιτήσεις ως προς τα πρότυπα πουν 

πρέπει να πληρούνται. Ο δεσμός μεταξύ του προϊόντος και του γεωγραφικού χώρου έχει 

μεγαλύτερη βαρύτητα για την ένδειξη ΠΟΠ αφού στην περίπτωση αυτή η ποιότητα ή τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά 

στο γεωγραφικό περιβάλλον. 

 

Διαδικασία καταχώρησης 

Αίτηση καταχώρησης μιας ονομασίας ΠΟΠ ή ΠΓΕ μπορεί να υποβληθεί από μια 

ομάδα παραγωγών, ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτήρα και τη σύνθεσή της ή, κατ’ 

εξαίρεση, από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 

(στην Ελλάδα, το Υπουργείο Γεωργίας) της χώρας- μέλος όπου ανήκει η γεωγραφική 

περιοχή προέλευσης του προϊόντος. Η αρμόδια αρχή εξετάζει αν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις και διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα 

κράτη – μέλη. Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση και τη δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εφόσον δεν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ένσταση από 

κάποιον εντός προθεσμίας τριών μηνών, η ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ καταχωρείται στο ειδικό 

μητρώο προστατευόμενων ενδείξεων. Σε περίπτωση αιτιολογημένης ένστασης, η Επιτροπή 

εξετάζει τα επιχειρήματα και αποφασίζει ανάλογα. 

Μετά την καταχώρηση στο ειδικό μητρώο, το προϊόν ελέγχεται εάν είναι σύμφωνο 

με τις προδιαγραφές του από ένα οργανισμό ελέγχου που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για 

την αμεροληψία και την αντικειμενικότητά του. Όταν διαπιστωθεί ότι κάποιοι παραγωγοί ή 

μεταποιητές δεν πληρούν όρους των προδιαγραφών, αφαιρείται από αυτούς το δικαίωμα 

χρήσης της ένδειξης ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Κατά παρόμοιο τρόπο και κάθε κράτος- μέλος μπορεί, εάν 

έχει λόγους, να τεκμηριώσει ότι το προϊόν δεν πληροί τις προδιαγραφές και να ζητήσει από 

την Επιτροπή την προσωρινή ή οριστική άρση του δικαιώματος χρήσης της ένδειξης από τη 

χώρα που έχει καταχωρήσει το προϊόν. 
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Ακολουθώντας τις διαδικασίες αυτές, η χώρα μας έχει καταθέσει αιτήσεις και έχει 

πετύχει την καταχώρηση ενός σημαντικού αριθμού ονομασιών και γεωγραφικών ενδείξεων 

για εκλεκτά ελαιόλαδα και επιτραπέζιες ελιές που παράγονται σε συγκεκριμένες περιοχές: 

 

Ελληνικά ελαιόλαδα ΠΟΠ 

 Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης 

 Λυγουριό Ασκληπειού 

 Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης 

 Κροκεές Λακωνίας 

 Πέτρινα Λακωνίας 

 Κρανίδι Αργολίδας 

 Πεζά Ηρακλείου Κρήτης 

 Καλαμάτα 

 Κολυμπάρι Χανίων Κρήτης 

 Σητεία Λασιθίου Κρήτης 

 Αποκόρωνας Χανίων Κρήτης 

 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψερό 

  Φοινίκι Λακωνίας 

 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνίας 

 

Ελληνικό ελαιόλαδο ΠΓΕ 

 Λακωνία 

 Χανιά Κρήτης 

 Κεφαλονιά 

 Ολυμπία 

 Λέσβος 

 Πρέβεζα 

 Ρόδος 

 Θάσος 

 Σάμος 

 Ζάκυνθος 

 Άγιος Ματθαίος 
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Ελληνικές επιτραπέζιες ελιές ΠΟΠ 

 Ελιά Καλαμάτας 

 Κονσερβοελιά Άμφισσας 

 Κονσερβοελιά Αταλάντης 

 Κονσερβοελιά Ροβίων 

 Κονσερβοελιά Στυλίδας 

 Θρούμπα Θάσου 

 Θρούμπα Χίου 

 

Ελληνικές επιτραπέζιες ελιές ΠΓΕ 

 Κονσερβοελιά Άρτας 

 Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης 

 Κονσερβοελιά Πηλίου Βόλου 

(www.elies-ladikalamatiano.gr) 

 

 

1.12 Εγχώρια και Διεθνή εξέλιξη της παραγωγής του ελαιολάδου 

Η ελιά στην Ελλάδα καλλιεργείται σε περίπου 11,6 εκατομμύρια στρέμματα, με πάνω 

από 170 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, κατέχοντας από την άποψη αυτή την 4η θέση 

παγκοσμίως μετά την Ισπανία, Τυνησία και Ιταλία. Στον τομέα του ελαιολάδου, με μια 

ετήσια παραγωγή τα τελευταία χρόνια γύρω στους 380 (300-435) χιλιάδες τόνους, έρχεται 

3η μετά την Ισπανία και την Ιταλία. Σε παγκόσμια κλίμακα, τόσο η παραγωγή  όσο και η 

κατανάλωση ελαιολάδου παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις. Σημαντική αύξηση όμως 

παρατηρείται και στην επέκταση της καλλιέργειες με νέες φυτεύσεις, γεγονός που 

προκαλεί ανησυχίες για ανατροπή της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

(Γεωργία – Κτηνοτροφία, 2009)  

Σε πρόσφατη αναφορά της (Ιούνιος 2009), η Συμβουλευτική Επιτροπή του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιολάδου, το 2006, η συνολική έκταση ελαιοκαλλιέργειας μετά από 

σημαντικές νέες φυτεύσεις σε Τουρκία, Αργεντινή, Χιλή εκτιμάται ότι ήταν 103,14 

εκατομμύρια στρέμματα και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2011 θα αυξηθεί σε 110,5 

εκατομμύρια στρέμματα. Η ετήσια αύξηση στην περίοδο 2006-2011 προβλέπεται να είναι 
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2,09% στην Αμερική, 1,88% στη Μέση Ανατολή, 1,65% στην Αφρική, 1,49% στην Αυστραλία 

και μόνο 0,72% στις ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ε.Ε. (Γεωργία – Κτηνοτροφία, 2009)   

Κατά μέσο όρο, τα τελευταία 18 χρόνια (από το 1990/01 μέχρι και το 2007/08) 

παράγονται παγκοσμίως 2.375.556 τόνοι ελαιόλαδο σύμφωνα με τα στοιχεία του IOOC. Στο 

διάγραμμα 1 η παγκόσμια παραγωγή παρουσιάζει μια αυξητική τάση από το 1990 μέχρι το 

2008. 
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0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

90
/91

91
/92

92
/93

93
/94

94
/95

95
/96

96
/97

97
/98

98
/99

99
/00

00
/01

01
/02

02
/03

03
/04

04
/05

05
/06

06
/07

07
/08

Έτη

Ε
λα

ιό
λα

δο
 (σ

ε 
χι

λι
άδ

ες
 

τό
νο

υς
)

 

Διάγραμμα 1: Η εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, από το 1990/01 μέχρι το  

2007/08  

Το βασικό παραγωγικό κέντρο του ελαιολάδου εντοπίζεται στη λεκάνη της 

Μεσογείου, με κυριότερες χώρες παραγωγής την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα από 

την Ευρώπη οι οποίες και κατέχουν το 76% περίπου της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής. 

Ακολουθούν η Τυνησία με παραγωγή που φθάνει τους 149.625 τόνους, η Συρία με 132.625 

τόνους και η Τουρκία με 119.125 τόνους (διάγραμμα 2) 
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Διάγραμμα 2: Η εξέλιξη της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου από το 1990/01  μέχρι 

το 2007/08  

 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, η 

παραγωγή ελαιολάδου κατά την περίοδο 1991-2000 παρουσιαζόταν γραμμικά αυξητική, 

όμως από το 2000 έως το 2008 αυτή η αυξητική τάση σταμάτησε και η παραγωγή 

ελαιολάδου μοιάζει να σταθεροποιείται (διάγραμμα 3) (Γεωργία – Κτηνοτροφία, 2009) 
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Διάγραμμα 3: Οι κυριότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου και η μέση ετήσια   

ελαιοπαραγωγή τους (μ.ο. 2000/01 – 2007/08, στοιχεία του IOΟC) 

 

Όσον αφορά την ελαιοκομική περίοδο 2009-2010, αναμένεται αύξηση κατά 8% της 

παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου σύμφωνα με νεώτερες εκτιμήσεις του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιολάδου. Συγκεκριμένα η παραγωγή αναμένεται να φτάσει τους 2.881.500 

τόνους έναντι 2.665.700 τόνων την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο 2008-2009 και 

2.713.000 τόνοι την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο 2007-2008. (www.agrotypos.gr) 

 

 

1.13 Εγχώρια και διεθνή κατανάλωση ελαιολάδου 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου για την παγκόσμια 

κατανάλωση του ελαιολάδου, φαίνεται ότι οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή 

ελαιολάδου είναι αντίστοιχα και οι μεγαλύτεροι καταναλωτές. Με βάση λοιπόν τα 

δεδομένα της πενταετίας 2002/03- 2007/08 τη μεγαλύτερη κατανάλωση σε ελαιόλαδο 
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εμφανίζει η Ιταλία με 78.550  τόνους, η οποία υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση παραγωγή 

της που ανέρχεται στους 632.000 τόνους και ακολουθούν η Ισπανία με 563.100 τόνους, η 

Ελλάδα με 270.000 τόνους, οι ΗΠΑ με 222.200 τόνους, η Συρία με 113.800 τόνους 

(διάγραμμα 4)  
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Διάγραμμα 4: Οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση 

 

  Όσον αφορά, όμως, την κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου, η χώρα μας έχει με 

μεγάλη διαφορά τα πρωτεία, με τους Έλληνες να καταναλώνουν σχεδόν διπλάσια 

ποσότητα ελαιολάδου από τους Ιταλούς και τους Ισπανούς που κατέχουν τη 2η και 3η θέση 

(διάγραμμα 5). Ακολουθούν με σημαντική κατά κεφαλή κατανάλωση οι Κύπριοι και οι 

Πορτογάλοι, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα από άλλους λαούς είναι πολύ χαμηλότερη. 

(Γεωργία- Κτηνοτροφία, 2009) 
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Διάγραμμα 5: Μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου στις χώρες- μέλη της ΕΕ  κατά 

την περίοδο 2004-2007 ( στοιχεία IOΟC) 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

2.1 Η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Μέχρι το 1993 η ΚΑΠ και οι αγροτικές πολιτικές των κρατών όλου του κόσμου 

μπορούσαν να επιδοτούν τις γεωργίες τους σχεδόν απεριόριστα και χωρίς διεθνή έλεγχο. 

Με τη συμφωνία της GATT (1993) η παγκόσμια αγροτική πολιτική τέθηκε υπό έλεγχο. Οι 

επιδοτήσεις κατατάχθηκαν σε τρεις κατηγορίες: σε αυτές που επιτρέπονται χωρίς 

περικοπές, σε αυτές που επιτρέπονται με περικοπές, μέχρι όμως ορισμένων ορίων και σε 

αυτές που πρέπει σταδιακά να ελαχιστοποιηθούν. Η διαπραγμάτευση για την παγκόσμια 

νομιμοποίηση της ΚΑΠ και των απανταχού της γης αγροτικών πολιτικών κινείται γύρω από 

τους κανόνες που θεσπίστηκαν το 1993 και από την GATT πέρασαν στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). Ο στόχος της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι να τεθούν 
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επιδοτήσεις έξω από το στόχαστρο του ΠΟΕ. ( www.minagric.gr) 

Η νέα ΚΑΠ άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας από 1-1- 2006. Οι μεταρρυθμίσεις 

της νέας ΚΑΠ αφορούν και τη χώρα μας. Κάποιες από αυτές είναι ότι από τον Απρίλιο του 

2004 διασφαλίστηκαν οι χρηματοδοτήσεις για τα μεσογειακά προϊόντα και προβλέφθηκε η 

ίση μεταχείρισή τους σε σχέση με αυτή που είχε επιφυλαχθεί για τα προϊόντα των βορείων 

ευρωπαϊκών χωρών. Μια άλλη μεταρρύθμιση είναι η διαφοροποίηση όπου οι ενισχύσεις 

μειώνονται σταδιακά. Οι εξοικονομούμενοι πόροι παραμένουν στο ίδιο κράτος- μέλος και 

χρηματοδοτούν προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Το ισοζύγιο για τη χώρα μας 

προβλέπεται θετικό από τη ρύθμιση αυτή. Από τη μείωση των ενισχύσεων απαλλάσσεται 

τελείως ή επιβαρύνεται ελάχιστα η συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων αγροτών και 

εξολοκλήρου οι αγρότες των νησιών του Αιγαίου. Με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ 

αποφασίστηκαν ευνοϊκά μέτρα σε διάφορους κλάδους παραγωγής για τους νέους αγρότες 

και τις αγροτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Η Ελλάδα παίζει όμως και ενεργό ρόλο στα 

πλαίσια της ΚΑΠ όπως η διεκδίκηση και η σύναψη συμφωνίας με τους κύριους εμπορικούς 

εταίρους στον ΠΟΕ ενός αναθεωρημένου πλαισίου δασμολογικής προστασίας για κάποια 

από τα προϊόντα της, η οποία επιτρέπει την εφαρμογή αυξημένου δασμού στα σύνορα με 

παραχώρηση περιορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων. Με τον τρόπο αυτό, η εγχώρια 

παραγωγή προστατεύεται από αθρόες εισαγωγές προϊόντων που προσφέρονται σε 

χαμηλές τιμές. ( www.minagric.gr) 

Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η αξιοποίηση του συνόλου των 

μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών. Η ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης έχει προτεραιότητα στους πόρους του Δ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2006-2013, γιατί χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, η διατήρηση 

και προώθηση ενός βιώσιμου και πολυλειτουργικού μοντέλου στην ευρωπαϊκή και κατ’ 

επέκταση στην ελληνική γεωργία θα είναι ανέφικτη. Καμία περικοπή δεν γίνεται αποδεκτή 

από τα χρήματα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατεθούν στην Ελλάδα και στους 

Έλληνες γεωργούς. (Ναυτεμπορική, αρ.φ.: 22951, σελ.10) 

Όμως η Ελλάδα δεν μένει αμέτοχη σε ότι αφορά αγροτικά θέματα και τη θέση της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και αντιδρά σε προτάσεις μη 

συμφέρουσες για την ελληνική γεωργία. Μια τέτοια πρόταση ήταν του κ. Ζοζέ Μανουέλ 

Μπαρόζο, προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου προβλέπεται μείωση κατά 1% το 

χρόνο, από το 2009 έως το 2013, των κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονται για τις 
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επιδοτήσεις των Ευρωπαίων αγροτών, τη μεταφορά μέρος των πόρων που θα περικοπούν 

στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ και αλλαγές στο χρηματοδοτικό   πλαίσιο της κοινοτικής 

γεωργίας από το 2009. Κάτι τέτοιο όμως αφαιρεί πολύτιμους πόρους και χρόνο από την 

προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας στο νέο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές 

περιβάλλον, οδηγώντας τον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα της οικονομίας σε 

μαρασμό. (Ναυτεμπορική, αρ.φ.: 22968, σελ.13) 

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές, που προτείνει η Επιτροπή, ενδιαφέρει άμεσα 

τη χώρα μας, η οποία πλήττεται πολύ συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα και, φυσικά, 

προκαλούνται μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες. Σύμφωνα με την πρόταση, από το 

2010, η χορήγηση αποζημιώσεων για τις καταστροφές που υφίστανται οι καλλιέργειες 

εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων θα συνδεθεί με την υποχρεωτική σύναψη από την 

πλευρά των παραγωγών μιας ελάχιστης ασφαλιστικής κάλυψης. Υπάρχουν και άλλες 

προτάσεις που αφορούν τις αποζημιώσεις των αγροτών, όπως η χορήγηση ενίσχυσης για 

επενδύσεις σε όλον τον γεωργικό τομέα, τόσο για μικρές όσο και για μεγάλης κλίμακας 

καλλιέργειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αυτές τις αλλαγές, έχει ως στόχο τον απλούστερο 

και τον ορθολογικότερο τρόπο λειτουργίας της ΚΑΠ.(Ναυτεμπορική 9-2-2006, σελ 13) 

Η ΕΕ υιοθετεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο γεωργίας που ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών, όσον αφορά την παραγωγή και την ασφάλεια των 

τροφίμων, περιβαλλοντικά πρότυπα, προστασία του αγροτικού τοπίου, σχέσεις με τις 

αναπτυσσόμενες χώρες (γεωργικό εμπόριο) και ουσιαστικό αντάλλαγμα για τους 

καταβαλλόμενους φόρους. Η ΚΑΠ είναι το όχημα που μπορεί να τα υλοποιήσει όλα αυτά. 

Ο δρόμος υπήρξε μακρύς, από τη στήριξη της υπερπαραγωγής μέχρι ένα σύστημα 

προσανατολισμένο στην αγορά και στις ανάγκες του περιβάλλοντος και θα συνεχιστεί.   

(www.europa.eu.int) 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί τη σημαντικότερη κοινοτική πολιτική που στο 

παρελθόν αντιπροσώπευε περισσότερο από τα 2/3 του συνολικού προϋπολογισμού της 

Ε.Ε. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρήθηκε σημαντική μείωση ιδιαίτερα στον τομέα της 

ενίσχυσης των αγορών καθώς και των εξαγωγικών πιστώσεων, με αποτέλεσμα η 

συμμετοχή της ΚΑΠ να κατέλθει σε επίπεδα χαμηλότερα του 50%. (Δρ Δαγκαλίδης 

Αθανάσιος) 

Με την ΚΑΠ που άρχισε να εφαρμόζεται από το 2006, τα όρια που έχουν καθοριστεί 

για τα μέτρα στήριξης των αγορών και τις άμεσες ενισχύσεις για την περίοδο 2007-2013 θα 



Ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς 
 

Ζουκίδου Κονδυλία - 48 -

μειώνονται κάθε χρόνο ενώ οι άμεσες ενισχύσεις στα νέα 12 κράτη- μέλη θα αυξάνονται 

σταδιακά ώστε να φθάσουν τα ανώτατα επίπεδα ενισχύσεων που ισχύουν ήδη για τα 15 

παλαιά κράτη- μέλη.  (Δρ Δαγκαλίδης Αθανάσιος) 

Η ριζική αναθεώρηση της ΚΑΠ επιβλήθηκε από την ανάγκη υπέρβασης των 

προβλημάτων και των στρεβλώσεων που δημιουργούσαν οι επιδοτήσεις παραγωγής, τη 

διεύρυνση τη Ε.Ε., τις πιέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για μείωση των 

ενισχύσεων, την εκλογίκευση του κόστους της αγροτικής πολιτικής και την ανάγκη 

προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των καταναλωτών. Οι κύριοι στόχοι που 

τέθηκαν για την περίοδο 2007-2013 είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

γεωργίας, η βελτίωση του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των γαιών, καθώς και η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής και η διαφοροποίηση της οικονομίας  στις αγροτικές 

περιοχές. (Δρ Δαγκαλίδης Αθανάσιος) 

Οι βασικοί μηχανισμοί της νέας ΚΑΠ είναι οι ακόλουθοι: 

 Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση: Η ενίσχυση αυτή που αντικαθιστά όλες τις 

υπάρχουσες επιδοτήσεις, χορηγείται κάθε έτος ανεξαρτήτως είδους και ύψους 

παραγωγής και συνδέεται με το ύψος των ενισχύσεων που εισέπραξε κάθε 

δικαιούχος κατά την τριετία 2000-2002 

 Δυνατότητα μεταβίβασης (πώλησης) και ενοικίασης του Τίτλου: Τα δικαιώματα της 

ενιαίας ενίσχυσης δύνανται να μεταβιβάζονται με ή χωρίς τη γεωργική γη αλλά στο 

ίδιο κράτος-μέλος. Μπορούν επίσης να ενοικιάζονται, αλλά στην περίπτωση αυτή 

μαζί  με τη γεωργική έκταση. 

 Πολλαπλή Συμμόρφωση: Προϋπόθεση για την είσπραξη της Ενιαίας 

Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης είναι ο σεβασμός των κοινοτικών οδηγιών που 

αφορούν τη δημόσια υγεία, τις ορθές γεωργικές πρακτικές (διάβρωση του εδάφους, 

ελάχιστο επίπεδο συντήρησης, κατάλληλη χρήση μηχανημάτων), την υγεία των 

φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος 

 Διαφοροποίηση: Από το 2005 όλες οι ενισχύσεις (που υπερβαίνουν τις 5 χιλ ευρώ), 

δηλαδή η Ενιαία Αποδεσμευμένη Ενίσχυση και οι δεσμευμένες ενισχύσεις των 

άλλων καθεστώτων, μειώνονται προοδευτικά (-3% για το 2005, -4% για το 2006, -5% 

για το 2007 και τις επόμενες περιόδους). Οι εξοικονομήσεις δεν θα επιστραφούν 

στον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά θα παραμείνουν στο κράτος-μέλος και θα 
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διατεθούν υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης. Σε κράτη-μέλη με αυξημένες ανάγκες 

όπως η Ελλάδα, θα χρησιμοποιηθούν και πόροι που προέρχονται από τις μειώσεις 

των πιο αναπτυγμένων κρατών- μελών 

 Πλήρης αποσύνδεση των ενισχύσεων: Η πλήρης αποσύνδεση (διαχωρισμός των 

ενισχύσεων από την παραγωγή) αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Η 

εφαρμογή της έχει ήδη αρχίσει (με εξαίρεση τα νέα κράτη- μέλη) και οι 

υφιστάμενες άμεσες ενισχύσεις μπορούν να διατηρηθούν μέχρι το 2012, 

λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια (πολλαπλή συμμόρφωση), αλλά θα 

μειωθούν σταδιακά, ενώ ορισμένες καλλιέργειες θα λαμβάνουν συμπληρωματική 

ενίσχυση ώστε να αντισταθμιστεί η απώλεια των εισοδημάτων λόγω της 

διαφοροποίησης και της μετάβασης στην ενιαία ενίσχυση. (Δρ Δαγκαλίδης 

Αθανάσιος) 

Με την νέα ΚΑΠ οι εισροές πόρων από την ΕΕ θα συνεχιστούν στα ίδια περίπου επίπεδα 

αλλά από το 2010 αναμένεται σταδιακή μείωσή τους λόγω και της συμμετοχής των νέων 

χωρών- μελών. Προβλέπεται μείωση των αγροτικών κονδυλίων του κοινοτικού 

προϋπολογισμού από 45% το 2006 στο 35% το 2013, με σοβαρές επιπτώσεις στο αγροτικό 

εισόδημα, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων αγροτών. Μέχρι το 2013 προβλέπεται ότι οι 

συνολικές πιστώσεις υπέρ της χώρας μας θα μειωθούν κατά 24% από 3.437 εκατομμύρια 

ευρώ σε 2.616,4 εκατομμύρια ευρώ. (Δρ Δαγκαλίδης Αθανάσιος,2008) 

Οι ενιαίες ενισχύσεις για κάθε κράτος- μέλος υπόκεινται σε ανώτατα όρια που 

καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες: 

Πίνακας 1: Ανώτατα όρια Ενιαίων Ενισχύσεων για κάθε κράτος μέλος (σε εκατ. ευρώ) 

Χώρες 2006 2007 2008 2009 2010 

Βέλγιο 580 593 607 614 612 

Δανία 1015 1021 1027 1030 1030 

Γερμανία  5647 5696 5744 5770 5774 

Ελλάδα  2144 2171 2365 2368 2178 

Ισπανία  4635 4650 4031 4839 4840 

Γαλλία  8236 8283 8382 8408 8416 

Ιρλανδία  1335 1337 1340 1342 1341 

Ιταλία  3792 3814 4151 4163 4185 
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Λουξεμβούργο  37 37 37 37 37 

Κάτω Χώρες  428 834 846 853 853 

Αυστρία  633  737 743 746 745 

Πορτογαλία  504 571 609 610 609 

Φιλανδία  562 564 566 567 566 

Σουηδία  671 755 760 763 763 

Ηνωμένο Βασίλειο 3945 3961 3977 3986 3976 

Σύνολο  34164 35024 35185 36096 35925 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Νέες χώρες μέλη 

Χώρες  2006 2007 2008 2009 2010 

Βουλγαρία  - 200 247 287 328 

Τσεχική 

Δημοκρατία 

294 378 470 560 645 

Εσθονία  27 40 51 61 71 

Κύπρος  12 18 27 32 36 

Λετονία  44 61 76 90 104 

Λιθουανία  114 155 193 230 267 

Ουγγαρία  446 540 678 807 934 

Μάλτα  1 2 3 3 4 

Ρουμανία  - 442 532 623 712 

Πολωνία  980 1264 1579 1877 2162 

Σλοβενία 44 59 74 88 102 
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Σλοβακία  127 161 202 240 277 

Σύνολο  2089 3320 4132 4898 5642 

Γενικό Σύνολο 36253 38344 39317 40994 41567 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

2.2 Το κοινοτικό καθεστώς ελαιολάδου μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2004 

Από το 2004 μέχρι το 2009 έγιναν σημαντικές αλλαγές στην Κοινή Οργάνωση των 

Αγορών και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική που άλλαξαν εντελώς το καθεστώς ελαιολάδου 

και επιτραπέζιας ελιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας. 

Από την 1η Ιουλίου 2008 με τον Κανονισμό 865/2004 το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες 

ελιές διέπονται από την Κοινή Οργάνωση των Αγορών (ΚΟΑ). Η ΚΟΑ αυτή διέπει: 

 Το ελαιόλαδο και τα κλάσματά του 

 Τις ελιές, νωπές ή επεξεργασμένες που έχουν δηλαδή υποστεί κάποια μορφή 

επεξεργασίας, όπως διατήρηση με απλή ψύξη, βράσιμο ή παρασκευή με ξίδι. 

 Τα υπολείμματα και τους ελαιοπυρήνες 

Η μεταρρύθμιση της ΚΟΑ ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών εντάχθηκε μεν στις 

διαπραγματεύσεις του λεγόμενου «μεσογειακού πακέτου» (λυκίσκος, βαμβάκι, καπνός) 

αλλά αποτέλεσε αντικείμενο ξεχωριστού κανονισμού. Σε ένα δεύτερο στάδιο (Απρίλιος 

2004), όλα αυτά τα προϊόντα εντάχθηκαν στην ευρύτερη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 

Ιουνίου 2003, με την έγκριση της μετάβασης από το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων 

(καταβολή ενισχύσεων ανά εκτάριο ή ανά μονάδα ποσότητας ή ζωικού κεφαλαίου) στο 

σύστημα της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση. Το 2007, η παρούσα ΚΟΑ 

ενσωματώθηκε στη νομοθεσία που αφορά την ενιαία ΚΟΑ η οποία αντικατέστησε τις 21 

τομεακές ΚΟΑ, απλοποιώντας παράλληλα το νομικό πλαίσιο της ΚΑΠ 

Η περίοδος εμπορίας για το ελαιόλαδο αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει 

στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. (Παϊσίδης Σταύρος) 

Η ΚΟΑ ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών υπέστη ριζική τροποποίηση με τη μερική 

μετάβαση στο καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στην ΚΟΑ 

ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών από την περίοδο εμπορίας 2005-2006.  

 «Συνολική στήριξη» του ελαιολάδου είναι το ποσό του μέσου όρου των ενισχύσεων που 

έλαβε το κράτος-μέλος την τριετία 2000/01-2002/03 (τριετής περίοδος αναφοράς). Για την 



Ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς 
 

Ζουκίδου Κονδυλία - 52 -

Ελλάδα το ποσό αυτό ορίσθηκε στα 554,9 εκατομμύρια ευρώ. 

«Ανώτατο όριο» του ελαιολάδου ή «Συνιστώσα» ελαιολάδου είναι περίπου ίσο με το 

γινόμενο του μέσου όρου των ποσών που διατέθηκαν για τη στήριξη του ελαιολάδου, σε 

επίπεδο κράτους-μέλους, την τριετία 2000/01-2001/02-2002/03 

«Ποσά αναφοράς» των ελαιοπαραγωγών είναι το γινόμενο του μέσου όρου των 

ενισχύσεων που εισέπραξαν οι παραγωγοί κατά τις τέσσερις περιόδους εμπορίας 1999/00 

έως 2002/03. Σημειώνουμε ότι τα «ποσά αναφοράς» δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 

«ανώτατο όριο» του ελαιολάδου 

«Εθνικό απόθεμα» του ελαιολάδου είναι το ποσό που προκύπτει από παρακράτημα 2% 

επί των «ποσών αναφοράς». Το εθνικό απόθεμα τροφοδοτείται και από άλλες συναλλαγές. 

(ενοικιάσεις, μεταβιβάσεις, μη χρήση) 

Στα πλαίσια του νέου καθεστώτος, οι παραγωγοί δεν είναι υποχρεωμένοι να 

διατηρήσουν τα ελαιόδεντρα. Ωστόσο, το κράτος- μέλος έχει το δικαίωμα, όπου κρίνει 

απαραίτητο, να επιβάλλει την απαγόρευση εκρίζωσης των ελαιοδέντρων και να απαιτήσει 

από όλους τους παραγωγούς την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών ώστε να 

διατηρηθούν οι ελαιώνες σε καλή κατάσταση. (Σταύρος Παϊσίδης) 

Οι αποφάσεις των υπουργών Γεωργίας για το λάδι προβλέπουν:  

α) την κατάργηση κάθε στήριξης στους πολύ μικρούς παραγωγούς που μέχρι τώρα 

έπαιρναν επιδότηση ως 50 ευρώ,  

β) την πλήρη αποσύνδεση από το 2006, των επιδοτήσεων από την παραγωγή για 

τους μικρούς παραγωγούς που διαθέτουν ως 3 στρέμματα ελαιώνες και τη 

χορήγηση στη θέση τους, μιας «ενιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης», το ύψος της 

οποίας θα ανέρχεται στο μέσο όρο της επιδότησης των τελευταίων ετών (2000-

2003). Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα χορηγείται ανεξάρτητα από το αν 

συνεχίζουν ή όχι την παραγωγή τους με βάση τα «δικαιώματα παραγωγής».  

γ) Για τους μεσαίους και μεγάλους παραγωγούς, που έχουν πάνω από 3 στρέμματα 

ελαιώνες, προβλέπεται «αποσύνδεση» της στήριξης από την παραγωγή, 

τουλάχιστον κατά 60% και αντικατάστασή τους από την «ενιαία εισοδηματική 

ενίσχυση». Το υπόλοιπο 40%, θα διατίθεται από τις εθνικές αρχές, για 

επιδότηση στους παραγωγούς με βάση επιλέξιμες κατηγορίες ελαιώνων (πχ. 

ελαιώνες σε παραδοσιακές ελαιοκομικές περιοχές, ελαιώνες σε 

προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ελαιώνες με έντονα επικλινή εδάφη, 
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ελαιώνες ιδιαίτερης σημασίας όπως ποικιλία και ηλικία δένδρων, παρουσία 

αναβαθμίδων ή άλλων χαρακτηριστικών, κλπ). 

Κάθε χώρα μέλος έχει δικαίωμα στήριξης μέχρι πέντε κατηγορίες επιλέξιμων 

ελαιώνων, προκειμένου να οριστεί διαφορετική επιδότηση ανά εκτάριο (ή στρέμμα). Δεν 

δίδεται το ίδιο ποσό σε κάθε ελαιοπαραγωγό (ακόμα κι αν διαθέτει τα ίδια στρέμματα), 

αλλά λαμβάνονται υπ’ όψιν και τα λεγόμενα κριτήρια «πολλαπλής συμμόρφωσης» 

(φροντίδα ελαιοδέντρων, συντήρηση εδάφους, προστασία περιβάλλοντος, κά), ενώ σε 

περίπτωση μη εφαρμογής των μέτρων  υπάρχουν περικοπές. Επίσης δεν λαμβάνουν 

ενίσχυση οι ελαιώνες που φυτεύτηκαν μετά την 1ην Μάη 1998 (εκτός αν έχουν εγκριθεί 

από την ΕΕ) και φυσικά ούτε όσοι δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί παράνομα στο 

Ελαιοκομικό Μητρώο. Το νέο σύστημα της ενιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης προκειμένου 

να λειτουργήσει από την 1η Γενάρη 2006, είχε ως αφετηρία την καλλιεργητική περίοδο από 

1η Νοέμβρη 2005. Ακόμα  προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρακρατούν το 

10%, των επιδοτήσεων, για μέτρα που αφορούν την ποιότητα (πρόκειται στην ουσία για 

ενισχύσεις σε βιομηχανίες μεταποίησης ελαιολάδου, πχ. «Ελαιουργική», κά).  

Για να προληφθεί η πιθανή διακοπή της συντήρησης των ελαιοδέντρων, 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 ελαιοδέντρων 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 έχει 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. 
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2.3 Μεταρρυθμίσεις και Επιπτώσεις στο ελαιόλαδο 

Προβλέπεται πλήρης αποδέσμευση με δημιουργία παρακρατήματος υπέρ 

Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων 2% και υπέρ δακοκτονίας 3%, ποιοτικό παρακράτημα 

άρθρου 69 Καν. 1782/03 4% οι πόροι του οποίου θα διατεθούν για τη βελτίωση του 

συστήματος εμπορίας των ελαιοκομικών προϊόντων με ανάδειξη της παραγωγής 

προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και της διάθεσης από τις Οργανώσεις Παραγωγών στην 

εγχώρια, κοινοτική και διεθνή αγορά. Προβλέπονται επίσης και ορισμένες πρόσθετες 

ενισχύσεις (με προϋποθέσεις την πολλαπλή συμμόρφωση, διαφοροποίηση και τη 

δημοσιονομική πειθαρχία) κυρίως σαν εθνικές ενισχύσεις με σκοπό τη βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων και ενισχύσεων για νέες φυτείες. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να 

διαθέτουν ποσοστό έως και 10% του εθνικού τους κονδυλίου «ελαιόλαδο» στα μέτρα 

βελτίωσης της ποιότητας. Οι επαγγελματικές οργανώσεις ή οργανώσεις φορέων μπορούν 

να καταρτίζουν προγράμματα εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της αγοράς ελαιολάδου και 

ελιών, από άποψη ποιότητας, περιβαλλοντικού αντίκτυπου, πληροφόρησης ή διοικητικής 

διαχείρισης. Η σχετική χρηματοδότηση κυμαίνεται μεταξύ 50% και 100% του επιλέξιμου 

κόστους. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χορηγούν χρηματοδότηση σε ποσοστό έως και 50% 

του κόστους που δεν καλύπτεται από την κοινοτική χρηματοδότηση. (Δρ Δαγκαλίδης 

Αθανάσιος, 2008) 

Οι συνέπειες από τις αλλαγές στην «Κοινή Οργάνωση Αγοράς» λαδιού,  είναι 

σοβαρές τόσο στους παραγωγούς όσο και στην αγροτική οικονομία. Κατ’ αρχήν οι πολύ 

μικροί παραγωγοί, δεν  έχουν καμιά στήριξη, ενώ οι μικροί παραγωγοί (πολλοί από τους 

οποίους είναι ετεροαπασχολούμενοι),  έχουν μια εισοδηματική ενίσχυση (είτε παράγουν 

είτε όχι), υπό μορφή «κοινωνικού βοηθήματος», που στην πράξη ενθαρρύνει την 

εγκατάλειψη των ελαιώνων (η «καλή σοδειά» δεν θα είναι κίνητρο αφού θα παίρνουν 

«λεφτά χωρίς κόπο»). Το ίδιο σε μεγάλο βαθμό ισχύει και για τους μεσαίους και μεγάλους 

παραγωγούς, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης «αποσυνδέεται» από 

την παραγωγή. Η μείωση του εισοδήματος  είναι ιδιαίτερα αισθητή στις περιοχές εντατικής 

καλλιέργειας. Το υπόλοιπο χορηγείται με τρόπο που στην πράξη  δημιουργεί προβλήματα 

μεταξύ ελαιοπαραγωγών. Τέλος στα αρνητικά πρέπει να προστεθεί το γεγονός, ότι η 

Ελλάδα δεν πήρε καμία νέα άδεια φύτευσης ελαιόδεντρων, σε σχέση με Γαλλία και 

Πορτογαλία που πήραν, ενώ το όλο σύστημα σε κάθε περίπτωση, έχει ημερομηνία λήξης το 
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έτος 2013. (Γιάννη Τόλιου) 

 

 

2.4 Οι αποφάσεις του Διαγνωστικού Ελέγχου της ΚΑΠ στον τομέα του ελαιολάδου  

Με βάση την πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας στις 

20/11/2008, οι ακόλουθες ρυθμίσεις θα αφορούν και στον τομέα του ελαιολάδου: 

Ελαιοκομική Φορείς: Από την 1η Ιανουαρίου 2010 καταργήθηκε η νομική βάση στην οποία 

βασίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης των τριετών προγραμμάτων των Οργανώσεων των 

Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ). Με την πολιτική συμφωνία της 20/11/2008, τροποποιείται ο 

κανονισμός της Ενιαίας ΚΟΑ 1234/2007 της Επιτροπής και ορίζεται ως ανώτατο ποσό 

ετήσιας κοινοτικής συνδρομής που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα για αυτά τα 

προγράμματα, σε 11.098 εκατομμύρια ευρώ 

Διαφοροποίηση: Οι εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν συνολικά ενισχύσεις πάνω από 5.000 

ευρώ, από το 2009 και μετά, θα υπόκεινται σε μια επιπλέον κράτηση, στα πλαίσια της 

διαφοροποίησης, η οποία θα κλιμακώνεται ως εξής: 

 Το 2009 σε 5% και 2% 

 Το 2010 στο 8%, το 2011 στο 9% για να πάει το 2013 στο 10% 

Όσοι εισπράττουν ενισχύσεις πάνω από 300.000€ θα έχουν μια πρόσθετη κράτηση κατά 

4%.Τα Μέτρα Ανάπτυξης της Υπαίθρου περιόδου 2007-2013 που θα χρηματοδοτούνται 

από τα κονδύλια της Διαφοροποίησης, διαμορφώθηκαν με βάση: 

Α) Τις νέες προκλήσεις 

     1. Κλιματικές αλλαγές 

     2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

     3. Διαχείριση υδάτινων πόρων 

     4. Βιοποικιλότητα 

     5. Συνοδευτικά μέτρα γαλακτοπαραγωγής 

     6. Καινοτόμες δράσεις που σχετίζονται με τα σημεία 1,2,3,4 

Β) Τις επενδύσεις για τους νέους αγρότες 

Το προβλεπόμενο ποσό μπορεί να ανέλθει από 55.000€  σε 70.000€ 

Ποιοτικό παρακράτημα: Στις νέες εθνικές επιλογές για την ΚΑΠ περιλαμβάνεται μεταξύ 

άλλων η κατάργηση του ποιοτικού παρακρατήματος του ποσοστού 4%, σύμφωνα με Άρθρο 

69 του Καν. 1782/2003. Τη θέση του παίρνει το καθεστώς του Άρθρου 68 του Καν. 
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1782/2003. Τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν την εφαρμογή του άρθρου 68 

εναλλακτικά το 2010, 2011 ή 2012. Η Ελλάδα αποφάσισε να το εφαρμόσει από το 2010. 

Με το ισχύον καθεστώς δίνεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε 

παρακράτηση έως του 10% της συνιστώσας κάθε τομέα και επιστροφή των χρημάτων στον 

ίδιο τομέα. Η Ελλάδα αποφάσισε να κάνει παρακράτηση 5,3% επί του συνολικού 

δημοσιονομικού κατωφλιού των άμεσων ενισχύσεων για οριζόντια προγράμματα.  

Καθεστώς Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης: Υιοθετούνται κατώτατα όρια για την 

καταβολή της ΕΑΕ ανά κράτος-μέλος  της ΕΕ. Για την Ελλάδα καθορίζονται ως κατώτερα 

ποσά από 100  έως 400€ ανά δικαιούχο ή μια ελάχιστη έκταση 4 στρεμμάτων, κάτω από 

την οποία δεν καταβάλλονται ενισχύσεις στα πλαίσια της ΕΑΕ. 

Δυνατότητα αναδιανομής της αξίας των δικαιωμάτων: Δίνεται η δυνατότητα αναδιανομής 

της αξίας των δικαιωμάτων από το ιστορικό στο περιφερειακό μοντέλο, σε μια περίοδο 

τριών ετών αρχής γενομένης από το 2010. Η συνολική αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης 

των γεωργών δεν θα μπορεί να μειωθεί περισσότερο από το 10% της αρχικής αξίας τους. 

Πολλαπλή συμμόρφωση: Οι πρόσθετες απαιτήσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση 

αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2010. Σε ότι αφορά άλλωστε στις 

επιβαλλόμενες ποινές για μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης, 

όταν αυτές οι ποινές είναι μέχρι 100 €, μπορεί το κράτος- μέλος να μην τις επιβάλλει. 

Σύστημα Γεωργικών Συμβούλων (ΣΓΣ): Σε ότι αφορά στο  ΣΓΣ, προβλέπεται πλέον η 

υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010, αλλά δεν υπάρχει η 

αναφορά στην πιθανότητα να συνοδεύονται οι προτάσεις της Επιτροπής από ενδεχόμενη 

υποχρεωτική εφαρμογή από τους παραγωγούς. 

 

 

2.5 Βασικότεροι Κανονισμοί που διέπουν τον τομέα 

 Κανονισμός 1782/2003 του Συμβουλίου που ρυθμίζει το νέο καθεστώς της Ενιαίας 

Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης, ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε 

πρόσφατα από το νέο κανονισμό που προέκυψε από το Διαγνωστικό Έλεγχο, τον 

Κανονισμό 73/2009, καθώς και ο οι Κανονισμοί 72/2009 και 74/2009 όλοι του 

Συμβουλίου για τα καθεστώτα στήριξης της νέας ΚΑΠ και οι Κανονισμοί της 

Επιτροπής που επίσης θα τροποποιηθούν στο άμεσο μέλλον 

 Κανονισμοί 1973/2004, 795/2004 και 796/2004 της Επιτροπής 
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 Κανονισμός 1234/2007 του Συμβουλίου για την ενιαία ΚΟΑ 

 Κανονισμός 2080/2005 για τις Οργανώσεις Ελαιοκομικών Φορέων 

 Κανονισμός 2019/2002 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό της 

Επιτροπής 1183/2008 για τα εμπορικά πρότυπα του ελαιολάδου 

 Κανονισμός 1698/2005 του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου όπως 

τροποποιήθηκε με το Διαγνωστικό Έλεγχο και ο Κανονισμός 1974/2005 της 

Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού 1698/2005. (Σταύρος Παϊσίδης, 2009) 

 

 

2.6 Εμπορία και ανταγωνιστικότητα στις Μεσογειακές χώρες στην αγορά ελαιολάδου   

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει συνάψει, μεταξύ 1998 και 2005, επτά ευρωμεσογειακές 

συμφωνίες σύνδεσης με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, το κράτος του Ισραήλ, το 

Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, τη Δημοκρατία του Λιβάνου, το Βασίλειο του Μαρόκου, 

τη Δημοκρατία της Τυνησίας και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας. Οι συμφωνίες αυτές 

παρέχουν το κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο Βορρά-Νότου. Χρησιμεύουν 

επίσης ως βάση για τη σταδιακή απελευθέρωση του εμπορίου στο μεσογειακό χώρο. 

Τέλος, καθορίζουν τους όρους συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και κάθε χώρας-εταίρου στον 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα.  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης, έχουν συναφθεί 

συμφωνίες σύνδεσης - διμερείς συμφωνίες νέας γενιάς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και των κρατών μελών, αφενός, και των μεσογειακών χωρών-εταίρων, αφετέρου. Οι 

συμφωνίες αυτές ήρθαν να υποκαταστήσουν τις συμφωνίες πρώτης γενιάς, δηλαδή τις 

συμφωνίες συνεργασίας που είχαν συναφθεί στη δεκαετία του 1970. 

Πέρα από το διμερή χαρακτήρα τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους-

εταίρου, οι συμφωνίες σύνδεσης έχουν παρόμοια δομή. Στόχος τους είναι να προωθήσουν τα 

εξής: 

 τη διεξαγωγή τακτικού διαλόγου στον πολιτικό τομέα και τον τομέα της ασφάλειας, 

καθώς και την παροχή του κατάλληλου πλαισίου για την ανάπτυξη στενών σχέσεων 

μεταξύ των μερών· 

 το εμπόριο, με τη σταδιακή απελευθέρωση των συναλλαγών αγαθών, υπηρεσιών 

και κεφαλαίων. Η ανάπτυξη των συναλλαγών θα ευνοήσει τη διαμόρφωση 
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ισορροπημένων οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μερών. 

Εντούτοις, δεδομένου ότι το Ισραήλ αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση σε σχέση με τις 

άλλες μεσογειακές χώρες-εταίρους, η συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ δεν 

στοχεύει στην ανάπτυξη του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων αλλά στην 

εμβάθυνσή τους· 

 το διάλογο για κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα καθώς και για θέματα 

ανθρώπινου δυναμικού. Οι τομείς αυτοί, περιλαμβανομένου και του 

επιστημονικού, πολιτιστικού και χρηματοδοτικού τομέα, θα αποτελέσουν 

αντικείμενο ιδιαίτερης συνεργασίας. 

Πολιτικός διάλογος  

Οι συμφωνίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση τακτικού διαλόγου μεταξύ 

των μερών στον πολιτικό τομέα και τον τομέα της ασφάλειας, με εξαίρεση την 

Παλαιστινιακή Αρχή. Με το διάλογο αυτό επιδιώκεται η προσέγγιση των μερών, μέσω της 

καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και της εμβάθυνσης της πολιτικής συνεργασίας. Με τον 

τρόπο αυτόν ενισχύεται όχι μόνον η ασφάλεια και η σταθερότητα στην εν λόγω περιοχή, 

αλλά και η αλληλεγγύη και η ανεκτικότητα έναντι των άλλων πολιτισμών. Οι συμφωνίες 

σύνδεσης των χωρών του Μαγκρέμπ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα του 

διαλόγου και της αλληλεγγύης, σε αμοιβαία βάση, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την 

ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής. Ο διάλογος αυτός παρέχει επίσης 

ένα πλαίσιο για κοινές πρωτοβουλίες. 

 

Ενόψει της δημιουργίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών  

Οι συμφωνίες σύνδεσης προβλέπουν τη σταδιακή εγκαθίδρυση ζώνης ελευθέρων 

συναλλαγών στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της τήρησης των υποχρεώσεων κάθε μέρους της 

Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT). Προς το σκοπό αυτό, προβλέπεται 

μεταβατική περίοδος δώδεκα ετών, κατ' ανώτατο όριο, η οποία αρχίζει από τη στιγμή της 

έναρξης ισχύος της συμφωνίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι υφίσταται ήδη ζώνη ελευθέρων 

συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ, η συμφωνία προβλέπει την ενίσχυση 

της ζώνης αυτής.  

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ της Κοινότητας και των 

μεσογειακών χωρών θα καταστεί δυνατή χάρη στην απαγόρευση των δασμών (οι οποίοι 
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σταδιακά θα καταργηθούν), την απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών επί των 

εισαγωγών και των εξαγωγών καθώς και την απαγόρευση όλων των μέτρων ισοδυνάμου 

αποτελέσματος ή μέτρων διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των μερών. Οι κανόνες αυτοί 

εφαρμόζονται ειδικά τόσο στις εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων όσο και στις 

συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, μεταποιημένων ή μη, καθώς και στα προϊόντα αλιείας. 

Ωστόσο, είναι δυνατόν να θεσπιστούν μέτρα διασφάλισης για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος ή για λόγους προστασίας ενός ιδιαίτερα ευπαθούς οικονομικού τομέα. 

Όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης και την παροχή υπηρεσιών, τα μέρη 

επαναβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας 

Δασμών και Εμπορίου (GATS) και ιδίως την τήρηση της ρήτρας του πλέον ευνοουμένου 

κράτους στο εμπόριο των σχετικών υπηρεσιών. Οι συμφωνίες σύνδεσης με την Αίγυπτο, το 

Ισραήλ, το Μαρόκο και την Τυνησία επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών στην 

ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεων του ενός εκ των μερών στο έδαφος του άλλου 

μέρους. Αντίθετα, η αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης γίνεται αποδεκτή για τις άλλες 

χώρες, υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις κάθε μέρους, οι οποίες εγκαθίστανται στο έδαφος 

του άλλου, δεν θα τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης. 

Τα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους ώστε να διευκολύνουν την κυκλοφορία των 

κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών-εταίρων, με στόχο την πλήρη 

απελευθέρωση του τομέα μόλις θα έχουν εκπληρωθεί επαρκώς οι σχετικές προϋποθέσεις. 

Σε ότι αφορά τις πληρωμές, τα κεφάλαια και τον ανταγωνισμό, ο προσδιορισμός των 

εμποδίων που είναι μη συμβατά προς τις συμφωνίες αποσκοπεί στην ανάπτυξη θεμιτού 

εμπορίου μεταξύ των μερών. Έτσι, οι συμφωνίες καθορίζουν τους κανόνες που πρέπει να 

διέπουν τις εμπορικές πρακτικές, την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, τις κρατικές 

ενισχύσεις και την απελευθέρωση των δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας 

τυγχάνουν προστασίας σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. 

Η οικονομική συνεργασία σε τελωνειακά θέματα πρέπει να στηρίζει τις ζώνες 

ελευθέρων συναλλαγών καθώς και τη δίκαιη λειτουργία τους. 

 

Οικονομική συνεργασία  
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Σε μια ισορροπημένη οικονομική συνεργασία, η οποία αποτελεί μοχλό για την 

ολοκλήρωση, πρέπει να κυριαρχεί το αμοιβαίο συμφέρον των μερών καθώς και πνεύμα 

εταιρικής σχέσης. Η οικονομική συνεργασία θα επικεντρωθεί κυρίως στα εξής: 

 στους τομείς που θίγονται περισσότερο από την απελευθέρωση των συναλλαγών· 

 στους τομείς που ευνοούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 

 στους τομείς που ευνοούν περισσότερο την προσέγγιση των οικονομιών. Η 

συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και του Ισραήλ αφορά μόνο το τελευταίο αυτό 

σημείο. 

Σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας, η συνεργασία θα πρέπει να οδηγήσει στη 

βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μεσογειακών χωρών-εταίρων και, υπό την 

έννοια αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστεί με γνώμονα το σεβασμό του περιβάλλοντος και της 

οικολογικής ισορροπίας κάθε μεσογειακού εταίρου. Η συνεργασία υλοποιείται μέσω της 

καθιέρωσης ενός τακτικού οικονομικού διαλόγου καθώς και μέσω κοινών δράσεων 

επικοινωνίας, παροχής συμβουλών, τεχνογνωσίας και κατάρτισης. 

Οι συμφωνίες σύνδεσης προβλέπουν άλλους τομείς συνεργασίας. Στο πλαίσιο 

αυτό, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία. Η συνεργασία αυτή 

ενθαρρύνεται για όλες τις δραστηριότητες που έχουν αντίκτυπο σ' αυτήν, όπως η 

περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση, η ανάπτυξη οικονομικών υποδομών, το 

περιβάλλον, η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, ο πολιτισμός, τα τελωνεία και η 

έρευνα. Στην περίπτωση των χωρών του Μαγκρέμπ, η περιφερειακή ολοκλήρωση θα 

μπορούσε να υλοποιηθεί με τη δημιουργία κοινών οργάνων και τη χάραξη κοινών 

πολιτικών και προγραμμάτων. 

Οι συμφωνίες σύνδεσης προβλέπουν μια σειρά τομέων στους οποίους είναι δυνατό 

να ξεκινήσουν και να προωθηθούν συνεργασίες μεταξύ των μερών, ή απλώς να ενισχυθούν 

στην περίπτωση του Ισραήλ. Από τις βασικές συστάσεις, σημαντικότερες θεωρούνται οι 

εξής: η ενίσχυση, ο εκσυγχρονισμός και η διαφοροποίηση των δομών της βιομηχανίας, της 

γεωργίας και της αλιείας, των μεταφορών, της ενέργειας, της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, των τηλεπικοινωνιών και 

των τεχνολογιών των πληροφοριών. Αφενός, θα πρέπει να δημιουργηθούν δομές για την 

προώθηση των επενδύσεων και την ανάπτυξη του τομέα των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και, αφετέρου, οι δομές αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν για τον τουρισμό. 
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Όσον αφορά την Αλγερία και την Αίγυπτο, οι αντίστοιχες συμφωνίες προτείνουν 

μέτρα υπέρ της προστασίας των καταναλωτών. Προβλέπονται επίσης συνεργασίες για την 

καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 

ναρκωτικών (με εξαίρεση την Ιορδανία στον τελευταίο αυτό τομέα), την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος στην Αλγερία και, τέλος, την καταπολέμηση της παράνομης 

μετανάστευσης (με εξαίρεση το Μαρόκο και την Τυνησία). Οι συμφωνίες σύνδεσης της 

Αλγερίας και της Αιγύπτου περιλαμβάνουν επίσης ορισμένες διατάξεις στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. 

 

Συνεργασία στον κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τομέα  

Στις συμφωνίες υπογραμμίζεται ότι η συνεργασία θα πρέπει να ευνοεί την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η καθιέρωση ενός διαρκούς διαλόγου θα πρέπει να 

οδηγήσει σε μεταρρυθμίσεις, με ιδιαίτερη μέριμνα στο σεβασμό των θεμελιωδών 

κοινωνικών δικαιωμάτων και των πλέον μειονεκτικών κατηγοριών του πληθυσμού. Οι 

συνεργασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα-εταίρο. 

Οι δράσεις συνεργασίας αποσκοπούν κυρίως στη θέσπιση κανόνων στον τομέα της 

κυκλοφορίας των προσώπων και των εργαζομένων, στην προώθηση του ρόλου της 

γυναίκας στο δημόσιο βίο, στην ανάπτυξη συστημάτων κοινωνικής προστασίας και στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 

Επιπλέον, τα μέρη δεσμεύονται να εφαρμόσουν δράσεις με στόχο την καλύτερη 

γνώση των διαφόρων πολιτισμών και το μεγαλύτερο σεβασμό του ενός πολιτισμού έναντι 

του άλλου. Στις συμφωνίες, τέλος, υπενθυμίζεται ο πρωταρχικός ρόλος της εκπαίδευσης 

και των επαγγελματικών προσόντων καθώς και η σημασία των διεθνών θεμελιωδών 

κανόνων εργασίας. 

 

Χρηματοδοτική συνεργασία  

Εξαιρουμένου του Ισραήλ, η χρηματοδοτική συνεργασία θα πρέπει να συμβάλει 

στην επίτευξη των στόχων των συμφωνιών. Η εν λόγω συνεργασία ενθαρρύνει τον 

εκσυγχρονισμό της οικονομίας και προωθεί την αναβάθμιση των οικονομικών υποδομών 

και τις ιδιωτικές επενδύσεις καθώς και τις δραστηριότητες που δημιουργούν θέσεις 

απασχόλησης. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνοδεύουν τις πολιτικές που 

εφαρμόζονται στους κοινωνικούς τομείς. 
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Θεσμικές διατάξεις  

Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται δυνάμει των συμφωνιών σύνδεσης 

εκπληρώνονται σε δύο επίπεδα. Στο πλαίσιο κάθε συμφωνίας σύνδεσης δημιουργούνται 

θεσμικές δομές. Αφενός, το Συμβούλιο Σύνδεσης, που συγκροτείται σε υπουργικό επίπεδο, 

εκδίδει αποφάσεις και διατυπώνει συστάσεις για την επίτευξη των καθορισθέντων στόχων. 

Αφετέρου, η Επιτροπή Σύνδεσης είναι αρμόδια για τη διαχείριση της συμφωνίας και την 

επίλυση των διαφορών σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία των σχετικών συμφωνιών. 

Οι συμφωνίες συνάπτονται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, κάθε μέρος 

μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία με σχετική κοινοποίηση στα άλλα μέρη. Η συμφωνία 

παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την κοινοποίηση αυτή. (www.europa.eu.) 

Η Ευρωμεσογειακή συνεργασία ξεκίνησε το 1995 και εμπεριέχει την Τουρκία με μια 

ειδική ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις με αυτή τη χώρα, το Συμβούλιο του 1998 

καθιέρωσε συμφωνίες για προνομιακό αγροτικό εμπόριο. Με το που η συμφωνία τεθεί δε 

σε εφαρμογή, προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος όχι περισσότερο από 12 χρόνια. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη έχουν βάλει σαν στόχο το 2010 για τη σταδιακή εγκατάσταση μιας 

περιοχής ελεύθερου εμπορίου η οποία θα καλύπτει τα περισσότερα εμπορευόμενα 

προϊόντα σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 

(WTO) (Carla Bernini Carri, Maria Sassi, 2007) 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

3.1 Εξαγωγές και ελληνικό ελαιόλαδο 

Η Ελλάδα στην Ευρώπη των «27» κατέχει την 21η θέση στις εξαγωγές με διαρκώς 

φθίνουσα πορεία. Τα περίφημα ελληνικά προϊόντα, το λάδι, τα εσπεριδοειδή, η φέτα και 

τόσα άλλα ποιοτικά τρόφιμα και ποτά απουσιάζουν από τα ράφια των σούπερ μάρκετ της 

Ευρώπης, σε αντίθεση με τα προϊόντα των γειτονικών μας χωρών. Έτσι στην Ευρώπη αλλά 

και στον υπόλοιπο κόσμο βρίσκει κανείς λάδι Ιταλίας –πολλές φορές έρχεται από την 

Ελλάδα–, μέλι Βουλγαρίας, άσπρο τυρί –όχι φέτα–, επίσης Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Το 
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εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδό μας, μάλιστα, είναι στη 10η θέση των εξαγωγών μας, ενώ το 

μέλι δεν βρίσκεται καν στη λίστα. 

Θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες προωθητικές κινήσεις κράτους και εξαγωγέων, 

ώστε να πείσουν τις αγορές για τα ποιοτικά μας πλεονεκτήματα, ενώ όλα τα προϊόντα θα 

πρέπει να αποκτήσουν «επώνυμο». Τέτοιες κινήσεις ξεκίνησαν πράγματι μετά το 2004, με 

την αναδιοργάνωση του ΟΠΕ και την έμφαση που έδωσε στην παρουσία των ελληνικών 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερα να γίνουν, καθώς 

μάλιστα η κρίση προκάλεσε μεγάλη υποχώρηση των εξαγωγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο εμπορευματικών συναλλαγών για το  

διάστημα Ιανουαρίου 2006-2010 

(ποσά σε 

εκατ. €) 

Ιαν. 

2006 

Ιαν. 

2007 

Ιαν. 

2008 

Ιαν. 

2009 

Ιαν. 

2010 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

10/09 

ΜΕΣΗ 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

10/06 

Ελληνικές 

εισαγωγές 

4482,1 4398,3 4646,7 3735,7 3188,8 -14,6 -8,2 

Ελληνικές 

εξαγωγές 

1463 1310,4 1208,2 951,6 959,8 0,9 -10 

Εμπορικό 

ισοζύγιο 

-3019,1 -3087,9 -3438,5 -2784,1 -2229,9 -19,9 -7,3 
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Εξαγωγές/ 

εισαγωγές 

32,6 29,8 26,0 25,5 30,1 18,2 -2,0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ 

Η λύση στην οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα, και δυστυχώς τα επόμενα 

χρόνια θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, θα δοθεί, αν αρχίσουμε να παράγουμε νέα προϊόντα 

και να εξάγουμε αυτά που ήδη παράγουμε. Αν δεν εκμεταλλευτούμε την ποιοτική μας 

υπεροχή στα τρόφιμα και τα ποτά, είναι σίγουρο ότι θα γίνουμε φτωχότεροι, αφού κανείς 

δεν μπορεί να ζήσει με δανεικά. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε τις εξαγωγές όλων των χωρών. Η χώρα 

μας φυσικά, με τα ενδογενή προβλήματα, υπερέβη τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με πτώση 

18%, τον προηγούμενο χρόνο. Ενώ το 2008 τα έσοδά μας από εξαγωγές ήταν 17,3 δις, 

έπεσαν στα 14,4 δις ευρώ το 2009. 

 

 

 

 

Πίνακας 4: Ελληνικές εισαγωγές ανά κυριότερο κλάδο για το διάστημα Ιανουαρίου 2008-
2010 

(ποσά σε εκατ. €) 
Ιαν. 
2008 

Ιαν. 
2009 

Ιαν. 
2010 

Μερίδιο 
2010 (%) 

Μεταβολή 
10/09 (%) 

Μέση Ετησία 
Μεταβολή 
10/08 (%) 

Μηχανήματα 1175,3 1040,1 1140,1 35,8 9,6 -1,5 
Χημικά προϊόντα 
και συναφή 674,9 611,7 614,3 19,3 0,4 -4,6 
Διάφορα 
βιομηχανικά  434,6 499,1 427,8 13,4 -14,3 -0,8 
Βιομηχανικά είδη 501,1 408,7 367,2 11,5 -10,2 -14,4 
Τρόφιμα και ζώα 390,1 359,6 343,6 10,8 -4,4 -6,1 
Ορυκτά, καύσιμα 
κ.λ.π 695,3 213,5 157,6 4,9 -26,2 -52,4 
Πρώτες ύλες 110,8 83 84,8 2,7 2,2 -12,5 

Ποτά και καπνός 45,4 56,7 37,7 1,2 -33,5 -8,9 
Λάδια και λίπη 20,9 13,2 11,6 0,4 -12,1 -25,5 
Άλλα 5,2 4,5 4,2 0,1 -6,7 -10,1 
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Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη των «27» η Ελλάδα σε επίπεδο εξαγωγών 

καταλαμβάνει την 21η θέση, ενώ στην κατάταξη της Ευρωζώνης παραμένει η 14η στις 16 

συνολικά χώρες για το 2009. Όσο για τη συνεισφορά των ελληνικών εξαγωγών στο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας, αυτή ανέρχεται μόλις στο 6,1% του ΑΕΠ. 

Αντίθετα, στις άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι εξαγωγές συνεισφέρουν έως και πάνω από 

το 50% στο ΑΕΠ τους, κάτι που φανερώνει κατηγορηματικά το έλλειμμα 

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Ουραγός, λοιπόν, στο εξαγωγικό εμπόριο, η Ελλάδα 

οφείλει να ξεπεράσει τις παρούσες αγκυλώσεις και να δώσει ζωή πάλι σε έναν τομέα που 

πρωτοστατούσε παλιότερα, προκειμένου να κερδίσει το χαμένο έδαφος, να ενισχύσει την 

εξωστρέφεια και να ξεπεράσει το αδιέξοδο της οικονομικής κρίσης. Το 2010, ωστόσο, 

ξεκίνησε με καλούς οιωνούς, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδας (ΕΣΥΕ), για τον Ιανουάριο του 2010, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευματικών 

συναλλαγών κατέγραψαν αύξηση κατά 0,9% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2009, ενώ σε 

αξία ανήλθαν σε 959,8 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι οι ελληνικές εξαγωγές έχουν να 

παρουσιάσουν μηνιαία αύξηση από τον Οκτώβριο του 2008, καθώς σε όλη τη διάρκεια του 

2009, η τάση τους ήταν έντονα αρνητική. Είναι χαρακτηριστικό όμως το γεγονός ότι το 

ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο βρίσκεται σήμερα σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2008 κατά 

20%. (Ηλέκτρα Λυμπεροπούλου,2010) 

Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στην παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα 

διαπιστώνουν ότι το προϊόν χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα. Υπάρχει 

ακόμα και μια σημαντική δυνατότητα η οποία καθορίζεται από την πλευρά του κινδύνου το 

οποίο συνδέεται με την επέκταση της παραγωγής ελαιολάδου όταν εταιρίες του 

εξωτερικού απλά χρησιμοποιούν το ελληνικό προϊόν για να βελτιώσουν την ποιότητα των 

δικών τους τελικών προϊόντων με την ανάμιξη και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Οι 

εισαγωγείς αναμιγνύουν χαμηλότερες ποιότητας εγχώριο ελαιόλαδο με ανώτερης 

ποιότητας εισαγόμενο ελληνικό ελαιόλαδο. Καθώς το ελληνικό ελαιόλαδο δεν μπορεί να 

διαπιστωθεί από τους τελικούς καταναλωτές, οποιαδήποτε προσπάθεια από την ελληνική 

βιομηχανία για επέκταση τις αγοράς της στις διεθνείς αγορές είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

Οι δυσκολίες ανήκουν τόσο στον ελληνικό τομέα μεταποίησης όσο και στα εμπόδια που 

στήνονται με την εισαγωγή επιχειρήσεων. 
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Περίπου το 95% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου προέρχεται από την 

Μεσογειακή λεκάνη και το 75% από Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι η τρίτη  

μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου παγκοσμίως μετά την Ισπανία και την Ιταλία. Αυτές οι 

τρεις χώρες είναι επίσης και οι κυριότερες εξαγωγικές. Εκτός από την Ευρώπη, το 

Μάγκρεμπ και η Τουρκία είναι σημαντικοί παραγωγοί ελαιολάδου. Το ελληνικό επώνυμο 

ελαιόλαδο δεν έχει ικανοποιητική επώνυμη παρουσία στις ξένες αγορές, στις οποίες την 

πρώτη θέση κατέχει συνήθως το ιταλικό ελαιόλαδο και δεύτερο έρχεται το ισπανικό με 

αυξητικές τάσεις. Το ελληνικό επώνυμο ελαιόλαδο βρίσκεται συνήθως στην τρίτη θέση στις 

περισσότερες αγορές και οι ποσότητες που εξάγουμε είναι πολύ μικρές. Αυτό οφείλεται 

αφενός στην μη ύπαρξη μεγάλων (με διεθνή κριτήρια) ελληνικών εταιριών εμπορίας 

ελαιολάδου που να διαθέτουν ισχυρές προσβάσεις στα ξένα δίκτυα διανομής και 

αφετέρου στην υψηλή τιμή του, που αντικατοπτρίζει μεν την ανώτερη ποιότητά του, κάτι 

όμως που δεν έχει εμπεδωθεί στην συνείδηση των ξένων καταναλωτών, οι οποίοι θεωρούν 

το ιταλικό ως καλύτερο και επομένως το προτιμούν. Σχετικά με την ποιότητα του ελληνικού 

ελαιολάδου, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτή δεν είναι πάντα μετρήσιμη και σαφώς 

αντιληπτή από τον ξένο (ακόμα και τον Έλληνα) καταναλωτή. Λέγοντας ότι το ελληνικό 

ελαιόλαδο είναι το καλύτερο στον κόσμο, εννοούμε συνήθως ότι η Ελλάδα παράγει το 

υψηλότερο ποσοστό εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, σε σχέση με το σύνολο της 

παραγωγής της. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι το ελληνικό εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο είναι πάντα καλύτερο από την αντίστοιχη ποιότητα ορισμένων περιοχών άλλων 

χωρών. (Β. Ψώνη) 

Δεδομένου ότι η παραγωγή της Ελλάδας  δεν είναι δυνατό να αυξηθεί και 

δεδομένου ότι οι εξαγωγές γίνονται σε μορφή χύμα, ο στόχος  είναι όχι να αυξηθούν οι 

εξαγωγές ελαιολάδου, αλλά να μεταβληθούν οι όροι εμπορίας του, έτσι ώστε να αυξηθούν 

όσο γίνεται περισσότερο τα έσοδα από τη διάθεσή του στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει στην 

πράξη να  εξάγονται σε επώνυμη συσκευασία στις ξένες αγορές με τρόπο που να 

αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και σταθερή παρουσία, ώστε να απολαμβάνει τις 

υψηλότερες τιμές που αξίζει η ανώτερη ποιότητά του. Εδώ επομένως, χρειάζεται 

μεγαλύτερη γνώση των διεθνών αγορών και μεγαλύτερη χρήση των εργαλείων του 

εξαγωγικού μάρκετινγκ (Β. Ψώνη) 

Με ετήσια παραγωγή κυμαινόμενη από 300-400 χιλιάδες τόνους κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας δεκαετίας, ο τομέας αυτός συνεισφέρει σημαντικά  στην οικονομία. 
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Περίπου 2.500 επιχειρηματικές μονάδες δραστηριοποιούνται σε ένα μεγάλο τμήμα της 

χώρας (Πελοπόννησο, μερικά νησιά, Κρήτη). Η μεγαλύτερη παραγωγή πραγματοποιείται σε 

μικρές φάρμες και σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Ενώ η εγχώρια αγορά ελαιολάδου 

απορροφά ένα σημαντικό ποσοστό της εθνικής παραγωγής, οι εξαγωγές είναι σημαντικές 

και επικεντρώνονται στην Ευρωπαϊκή αγορά.(G. Vlontzos, M.N.Duquenne, 2008) 

 

 

3.2 Εξελίξεις στη διεθνή αγορά ελαιολάδου 

Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη διεθνή αγορά είναι αφενός μια συνεχής 

αύξηση της δημοτικότητας και της κατανάλωσης ελαιολάδου, κυρίως σαν συνέπεια της 

διαπίστωσης των ευεργετικών του ιδιοτήτων στην υγεία, και αφετέρου οι νέες προοπτικές 

που διαγράφονται από την εμφάνιση των νέων μεγάλων αγορών στις ταχέως 

αναπτυσσόμενες (πρώην σοσιαλιστικές) χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας. (Β. 

Ψώνη) 

Στον τομέα του ανταγωνισμού φαίνεται ότι η Ιταλία χάνει έδαφος σιγά σιγά στις 

ξένες αγορές από την Ισπανία που διαθέτει την μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως. Η 

εξέλιξη αυτή οφείλεται, αφενός στην απότομη αύξηση της ισπανικής παραγωγής την 

προηγούμενη δεκαετία (από 600 χιλ. τόνους η ισπανική παραγωγή σήμερα ξεπερνά το 1.2 

δις τόνους.) και αφετέρου στην απόκτηση μεγαλύτερης πρόσβασης στα μεγάλα δίκτυα 

εμπορίας ελαιολάδου στο εξωτερικό. (Β. Ψώνη) 

Μια εξέλιξη που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια είναι η τάση των μεγάλων 

σούπερ μάρκετ να τυποποιούν ελαιόλαδο για λογαριασμό τους με δική τους ετικέτα 

(private label), κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια ενδιάμεση λύση μεταξύ της 

εξαγωγής του προϊόντος σε μορφή χύμα και της εμπορίας του σε επώνυμη συσκευασία με 

το σήμα του ξένου εισαγωγέα. Συνήθως οι ιδιωτικές ετικέτες που χρησιμοποιούν οι ξένες 

αλυσίδες, αναφέρουν την προέλευση του προϊόντος, κάτι που βοηθά στην αύξηση της 

αναγνωρισιμότητας του ελληνικού ελαιολάδου σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση 

που το προϊόν μας εξάγεται χύμα, αναμειγνύεται με άλλα ελαιόλαδα και καταναλώνεται 

ως ξένο. Επίσης οι πωλήσεις/ εξαγωγές με private label αποφέρουν υψηλότερη 

προστιθέμενη αξία στην περίπτωση που η τυποποίηση γίνεται στην Ελλάδα για 

λογαριασμό του ξένου λιανοπωλητή. Ασφαλώς όμως αυτός δεν είναι ο ιδανικός τρόπος 

εμπορίας του ελαιολάδου μας καθώς δημιουργεί υπερβολική εξάρτηση από τους ξένους 
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συγκεκριμένους πελάτες για λογαριασμό των οποίων τυποποιείται. (Β. Ψώνη) 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η τάση αύξησης της παραγωγής σε νέες χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ήδη αισθητό και μπορούμε να 

διακρίνουμε δύο κατηγορίες χωρών που εμφανίζονται σιγά σιγά στο προσκήνιο. Η μια 

κατηγορία αφορά στις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου 

(Τουρκία, Αίγυπτος, Συρία, Τυνησία, Αλγερία κλπ) και η άλλη κατηγορία αφορά στις 

υπερπόντιες χώρες του νέου κόσμου που έχουν κλίμα κατάλληλο. Πρόκειται για τις ίδιες 

χώρες που προ δεκαετίας άρχισαν τη συστηματική καλλιέργεια της αμπέλου και σήμερα 

παράγουν κρασιά αρίστης ποιότητας απειλώντας άμεσα την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης 

στο προϊόν αυτό (Καλιφόρνια, Αυστραλία, Νότια Αφρική, Νότια Αμερική κλπ). Επίσης θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προσπάθειες για καλλιέργεια της ελιάς και στις μεγάλες 

ασιατικές χώρες όπως η Κίνα, το Πακιστάν και ενδεχομένως η Ινδία. Ασφαλώς, εάν θέλουμε 

το ελαιόλαδο να έχει μεγάλη δημοτικότητα στην προτίμηση των ξένων καταναλωτών, θα 

πρέπει να δεχτούμε ότι θα υπάρξουν στο μέλλον και άλλες χώρες που θα ενδιαφερθούν 

για την παραγωγή ελαιολάδου και πιθανόν θα το πετύχουν. (Β. Ψώνη) 

Η Ιταλία καταφέρνει και εξάγει το 29% της παραγωγής της (περίπου 182.400 

τόνους) που αντιστοιχεί στο 55,2% των συνολικών ευρωπαϊκών εξαγωγών και στο 30,3% 

των συνολικών παγκόσμιων εξαγωγών. Ακολουθείται από την Τυνησία η οποία εξάγει το 

73% της παραγωγής της και το οποίο αντιστοιχεί στο 21% των συνολικών παγκόσμιων 

εξαγωγών και έπονται με σειρά η Ισπανία, η Τουρκία, η Συρία, η Πορτογαλία, το Μαρόκο, η 

Αργεντινή και η Ελλάδα. Η χώρα μας εξάγει μόνο το 3% της παραγωγής της (περίπου 11300 

τόνους), ο οποίο αντιστοιχεί στο 3,4% των συνολικών ευρωπαϊκών εξαγωγών και στο 1,8% 

των συνολικών παγκόσμιων εξαγωγών.   

Όσον αφορά τις επιτραπέζιες ελιές, οι πέντε σπουδαιότερες εξαγωγικές χώρες είναι 

οι παρακάτω: η Ισπανία με 186.000 τόνους, το Μαρόκο με 61.200 τόνους, η Αίγυπτος με 

59.500 τόνους, η Αργεντινή με 57.800 τόνους κα η Τουρκία με 48.800 τόνους. Στην Ελλάδα 

το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης επιτραπέζιας ελιάς εξάγεται και μόνο ένα ποσοστό 

γύρω στο 5% διατίθεται στην εσωτερική αγορά. (Γεωργία-Κτηνοτροφία, 2009) 
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Ισπανία Μαρόκο Αίγυπτος Αργεντινή Τουρκία

Οι κυριότερες χώρες εξαγωγής επιτραπέζιας ελιάς

 

Διάγραμμα 6: Οι κυριότερες χώρες εξαγωγής επιτραπέζιας ελιάς 

 

Στον τομέα των εισαγωγών οι πέντε σπουδαιότερες εισαγωγικές χώρες 

επιτραπέζιας ελιάς είναι : οι Η.Π.Α. με 127.000 τόνους, η Βραζιλία με 57.000 τόνους, η 

Ρωσία με 41.400 τόνους, η Γαλλία με 29.500 τόνους και ο Καναδάς με 24.400 τόνους 

(Γεωργία- Κτηνοτροφία,6/2009) 
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Η.Π.Α. Βραζιλία Ρωσία Γαλλία Καναδάς

Οι κυριότερες χώρες ειγαγωγών επιτραπέζιας ελιάς

 

Διάγραμμα 7: Οι κυριότερες χώρες εισαγωγών επιτραπέζιας ελιάς 

 

Για αναλυτικούς σκοπούς, υπάρχουν δύο ομάδες χωρών: 

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από τις κύριες χώρες παραγωγής και κατανάλωσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ακόμη και μεταξύ αυτής της ομάδας υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές. Η Ισπανία είναι ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της παγκόσμιας παραγωγής 
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(περισσότερο από 40%) και μπορεί να θεωρηθεί ως ο ηγέτης της ελιάς παγκόσμιου 

εμπορίου πετρελαίου επίσης. Λόγω των διακυμάνσεων στη δική της παραγωγή, η Ισπανία 

εισάγει περίπου 40 χιλιάδες τόνους πρώτων υλών (ελαιόλαδο), από τρίτες χώρες (όπως η 

Τυνησία) και από την Ελλάδα. (Βασίλης Ζαμπούνης) 

Από την άλλη πλευρά, στην Ισπανία οι εξαγωγές 220.000 τόνους για την Ιταλία, 

γεγονός που καθιστά την Ισπανία το μεγάλο παίκτη στην εσωτερική ιταλική αγορά. Όσον 

αφορά το τελικό προϊόν, η Ισπανία επικεντρώνεται στις εξαγωγές των μικρών φιαλών 

(δηλαδή, λιγότερο από ένα λίτρο). Οι εξαγωγές της Ισπανίας  τόσο στην ΕΕ όσο και μη 

κοινοτικές χώρες, ανέρχονται σε πάνω από 220 χιλιάδες τόνους. Υπάρχουν δύο σημεία που 

αξίζουν να σημειωθούν σχετικά με την Ισπανία. Πρώτον, η προμήθεια των πρώτων υλών 

είναι συγκεντρωμένη στα χέρια των γεωργικών συνεταιρισμών. Δεύτερον, η Ισπανία έχει 

ξεκινήσει ένα κύμα εξαγορών των παραδοσιακών  ιταλικών εταιρειών  (Minerva, Carapelli, 

Sasso, Δάντης, Friol). (Βασίλης Ζαμπούνης) 

  Η Ιταλία είναι το σταυροδρόμι του παγκόσμιου εμπορίου ελαιολάδου. Η Ιταλία 

είναι καθαρός εισαγωγέας των περίπου 450 χιλ. τόνους πρώτης ύλης από την Ισπανία, την 

Ελλάδα, καθώς και μη κοινοτικές χώρες. Ιταλικές εξαγωγές είναι περίπου 240 εκατομμύρια 

τόνοι εμφιαλωμένου ελαιολάδου σε μικρές συσκευασίες.  

Η Ελλάδα είναι μια καθαρή εξαγωγική χώρα. Η Ελλάδα έχει μηδενικές εισαγωγές 

και περίπου 90 εκατομμύρια τόνους εξαγωγών των πρώτων υλών, που είναι κυρίως για το 

εξαιρετικό παρθένο ποιότητας. Αυτό πηγαίνει στις ιταλικές εταιρείες για περαιτέρω 

επεξεργασία και συσκευασία. Η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλητής μάρκετινγκ: οι εξαγωγές 

των τελικών προϊόντων που είναι λιγότερο από 15 εκατ. τόνους. (Βασίλης Ζαμπούνης). Το 

γεγονός ότι η χώρα μας εξάγει το σύνολο της ποσότητας στην Ιταλία απεικονίζει το φτωχό 

δίκτυο εμπορίας που διαθέτει. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι πως το προϊόν εξάγεται σε 

μορφή χύμα και στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε, 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 στην 

τυποποίηση, τη συσκευασία και τη σήμανση, μέσω ετικέτας, του προϊόντος με αποτέλεσμα 
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να μη βρίσκουν δίοδο στο εξωτερικό, εκτός της Ιταλίας, η οποία ενδιαφέρεται για χύμα 

ελαιόλαδο ώστε να το επεξεργαστεί, να το εξάγει και να αποκομίσει τα οικονομικά οφέλη. 

(Τσακίλης Εμμανουήλ)  

Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις μη κοινοτικές χώρες της Μεσογείου. Οι εν λόγω 

χώρες είναι σαφώς προσανατολισμένες στην εξαγωγή. Χύμα ελαιόλαδο μεταφέρεται στην 

ιταλική - και την ισπανική, σε μικρότερο βαθμό - η βιομηχανία συσκευασίας ενώ κάποιες 

μικρές ποσότητες  εξάγονται σε μικρές συσκευασίες απευθείας προς τις ΗΠΑ κ.ά. (Βασίλης 

Ζαμπούνης) 

Οι  υψηλές τιμές που επιβάλλονται από την ΕΕ για τις εισαγωγές από αυτή την 

ομάδα χωρών δεν είναι πραγματικά  εμπόδια στις συναλλαγές. Αυτό συμβαίνει για δύο 

λόγους. Πρώτα απ 'όλα, υπάρχει μια συμφωνία με την Τυνησία, που καλύπτει ποσότητα 

56.700 τόνων. Δεύτερον, υπάρχει μια συμφωνία που ονομάζεται «ενεργητικής 

τελειοποίησης». Δηλαδή, δεν υπάρχει δασμολογική επιβάρυνση επί των εισαγόμενων 

ποσοτήτων, όταν θα υποβληθούν σε επεξεργασία με κάποιο τρόπο (για παράδειγμα αν 

είναι εκλεπτυσμένη, εμφιαλωμένα, κλπ), στη συνέχεια αναμειχθούν με το ελαιόλαδο της 

ΕΕ και τέλος να εξάγονται. (Βασίλης Ζαμπούνης) 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

 

4.1 Εισαγωγή 

Η παγκοσμιοποίηση και οι διαδικασίες ενοποιήσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

στο διεθνές εμπορικό σύστημα. Ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του παγκόσμιου 

εμπορίου, ιδίως μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών, έχει ενδοκλαδικό χαρακτήρα, δηλαδή 

την ταυτόχρονη εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων που είναι υποκατάστατα μεταξύ τους 

από πλευράς εισροής συντελεστών παραγωγής και κατανάλωσης (Tharakan, 1985). 

Αυξανόμενο μέρος του ενδοκλαδικού εμπορίου του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου είναι 

η σημασία για τις αλλαγές στην οικονομία και τη διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών 
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των επιμέρους χωρών. (Snieska, 2008) Αυτό οδηγεί σε αλλαγή της φύσης του διεθνούς 

εμπορίου και της δομής των προϊόντων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για την 

εκτεταμένη προσοχή σε αυτή τη μορφή εμπορίου στην οικονομική βιβλιογραφία 

(Bernatonyte and Normantiene, 2007). 

Η ελευθέρωση του εμπορίου και η αυξανόμενη οικονομική ολοκλήρωση εντός του 

Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου προκάλεσε τεράστια ενδο- Ευρωπαϊκή ανάπτυξη των 

εμπορικών συναλλαγών κατά τα τελευταία 45 χρόνια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι ένα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης είναι ότι η 

εμπορική επέκταση αυτή έλαβε τη μορφή ενδοκλαδικού εμπορίου – η αμφίδρομη 

ανταλλαγή των εμπορευμάτων που ανήκουν στην ίδια βιομηχανία και παρουσιάζουν 

παρόμοιες απαιτήσεις για την παραγωγή τους – και όχι τη μορφή του διακλαδικού 

εμπορίου, ιδίως στα πρώτα στάδια της ολοκλήρωσης, όπου τα μέλη της ΕΕ παρουσιάζουν 

πολλές ομοιότητες στις οικονομικές τους δομές. 

Τα αίτια του ενδοκλαδικού εμπορίου και των επιπτώσεών του για τη διαρθρωτική 

προσαρμογή καθώς και τα κέρδη από το εμπόριο, έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών 

μελετών. Η θεωρία του Ricardo για το συγκριτικό πλεονέκτημα και η θεωρία των Hecksher-

Ohlin για την αναλογία των συντελεστών παραγωγής εξηγούν το διεθνές εμπόριο μεταξύ 

των χωρών που χρησιμοποιούν διαφορετικούς πόρους και διαθεσιμότητα των 

συντελεστών παραγωγής (Hustead and Melvin, 2004). Ωστόσο το ενδοκλαδικό εμπόριο δεν 

αντανακλά το συγκριτικό πλεονέκτημα. Αυτός ήταν ο λόγος για την ανάλυση του 

ενδοκλαδικού εμπορίου για την οποία χρησιμοποιούν διάφορες εναλλακτικές θεωρίες 

διεθνούς εμπορίου. Σύμφωνα με τις εναλλακτικές θεωρίες, ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός 

και οι οικονομίες κλίμακας ενθαρρύνουν το ενδοκλαδικό εμπόριο μεταξύ παρόμοιων 

χωρών με ίσες δυνατότητες, καταναλωτικές προτιμήσεις και προτεραιότητες δεδομένου ότι 

παρέχει πρόσθετα κίνητρα για την εξειδίκευση της παραγωγής. Αποτέλεσμα των 

οικονομιών κλίμακας είναι να  βοηθά να εξηγηθεί το εμπόριο παρόμοιων προϊόντων, το 

συγκριτικό μέρος των οποίων στο συνολικό όγκο των εμπορικών συναλλαγών είναι αρκετά 

μεγάλο και έχει τάση ανάπτυξης. (Volgina, 2006) 

Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι όσο πιο αναπτυγμένη είναι μια χώρα τόσο 

πιο εξειδικευμένη είναι η δομή του διεθνούς εμπορίου και ως εκ τούτου το μεγαλύτερο 

μέρος του εμπορίου εντός του κλάδου κυριαρχεί στο συνολικό πεδίο εφαρμογής του 

διεθνούς εμπορίου (Tiits and Juriado, 2006, McAleese, 2004,etc). Πολλές μελέτες δείχνουν 
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ότι οι βιομηχανίες με υψηλά επίπεδα του ενδοκλαδικού εμπορίου υφίστανται λιγότερες 

διαρθρωτικές αλλαγές και λιγότερο κόστος προσαρμογής σε απάντηση στην 

απελευθέρωση του εμπορίου από βιομηχανίες με χαμηλά επίπεδα ενδοκλαδικού 

εμπορίου. Ο λόγος για αυτό είναι ότι είναι ευκολότερο να μεταφέρει και να προσαρμόσει 

τους πόρους στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή των βιομηχανιών από ότι από τον ένα 

κλάδο στον άλλο (Krugman, 1981, McAleese, 2004). Επί του παρόντος, υπάρχει ένας 

αυξημένος αριθμός μελετών ενδοκλαδικού εμπορίου μεταξύ χωριστών χωρών και των 

ομάδων της κάθε χώρας. Όμως, αυτές οι μελέτες επικεντρώνονται κυρίως στη σημασία του 

ενδοκλαδικού εμπορίου. Αναλύοντας τη σημασία του ενδοκλαδικού εμπορίου, είναι 

απαραίτητο να καθοριστεί ο ρόλος στην ειδίκευση των εισαγωγών. 

Το ενδοκλαδικό εμπόριο έχει αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και 

σήμερα αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών 

μεταξύ των βιομηχανικών χωρών. Με  την πάροδο του χρόνου, οι βιομηχανικές χώρες 

έχουν παρόμοια επίπεδα τεχνολογίας και την ίδια ικανότητα σε κεφάλαιο και  εργατικό 

δυναμικό. Πρόσφατες διαδικασίες οικονομικής ολοκλήρωσης έχουν επεκτείνει τα όρια της 

ΕΕ επηρεάζοντας έτσι τις τάσεις μεταβολών του ενδοκλαδικού εμπορίου. 

Από το 1960, οι αναλύσεις του ενδοκλαδικού εμπορίου έχουν αποτελέσει κύριο 

στόχο των οικονομολόγων του εμπορίου. Επειδή το ενδοκλαδικό εμπόριο αποκαλύπτει 

ενδοκλαδική εξειδίκευση συνεπάγεται χαμηλότερα κόστη προσαρμογής για τα κράτη-μέλη. 

« Το ενδοκλαδικό εμπόριο δημιουργεί λιγότερα προβλήματα προσαρμογής από ότι το 

διακλαδικό εμπόριο» (Krugman, 1981, σελ. 970) και επομένως η οικονομική ολοκλήρωση 

είναι λιγότερο προβληματική για τα μέλη εφόσον συνεπάγεται σε μεγάλο βαθμό 

ενδοκλαδική εξειδίκευση. Όσον αφορά τη θεωρία, αυτό το σκεπτικό είναι γνωστό ως 

«υπόθεση ομαλής προσαρμογής». Επιπλέον, η αύξηση του ενδοπεριφερειακού  

ενδοκλαδικού εμπορίου δείχνει σε κάποιο βαθμό, μια διαδικασία σύγκλισης των όρων του 

εμπορίου και των οικονομικών δομών καθώς και κατ’ επέκταση η σύγκλιση του επιπέδου 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση είναι μια από τις πιο 

προηγμένες διαδικασίες περιφερειακής ολοκλήρωσης και κινείται προς μια βαθύτερη 

μορφή ολοκλήρωσης, ένας μεγάλος αριθμός μελετών ενδοκλαδικού εμπορίου είναι 

αφιερωμένες στην ΕΕ. Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες λαμβάνουν μια ευρεία άποψη της 

ΕΕ, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους οικονομιών των 
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κρατών-μελών της ΕΕ και εξετάζουν την ανάπτυξη των μοντέλων του ενδοκλαδικού 

εμπορίου της ΕΕ. Δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει σημαντικό αντίκτυπο στις 

χώρες-μέλη του ενδοπεριφερειακού εμπορίου και στο σύνολο των εμπορικών σχέσεων, 

ένα ζήτημα που τίθεται είναι πως η διαδικασία ολοκλήρωσης έχει επηρεάσει τα μοντέλα 

του ενδοκλαδικού εμπορίου εντός της ΕΕ.  

 

 

4.2 Ενδοκλαδικό εμπόριο  

Το ενδοκλαδικό εμπόριο προκύπτει εάν μια χώρα κάνει ταυτόχρονα εισαγωγές και 

εξαγωγές σε παρόμοια είδη αγαθών ή υπηρεσιών. Ομοιότητα εντοπίζεται από τα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες που κατατάσσονται στον ίδιο τομέα. Είναι διαφορετικό από το διακλαδικό 

εμπόριο σύμφωνα με το οποίο μια χώρα εξειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντος ή 

υπηρεσίας και το εξάγει με αντάλλαγμα ένα διαφορετικό προϊόν ή υπηρεσία για το οποίο 

δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (Dongui Li, Fariborz Moshirian and Ah-Boom Sim, 2003). 

Συνήθως γίνεται διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων ενδοκλαδικού εμπορίου: 

 Οριζόντιο ενδοκλαδικό εμπόριο: αυτό αφορά την ταυτόχρονη εισαγωγή και 

εξαγωγή προϊόντων που κατατάσσονται στον ίδιο τομέα και στο ίδιο στάδιο 

επεξεργασίας 

 Κάθετο ενδοκλαδικό εμπόριο: αυτό το είδος αναφέρεται στην ταυτόχρονη 

εξαγωγή και εισαγωγή προϊόντων που κατατάσσονται στον ίδιο τομέα δηλαδή 

είναι το ίδιο είδος αλλά βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια επεξεργασίας. Αυτό 

είναι πιθανό να βασιστεί στην αυξημένη ικανότητα στην οργάνωση καταμερισμού 

της παραγωγικής διαδικασίας σε διαφορετικά στάδια, καθένα από τα οποία 

εκτελούνται σε διαφορετικές περιοχές της χώρας αξιοποιώντας έτσι τα 

πλεονεκτήματα των τοπικών συνθηκών. 

 

Το διακλαδικό εμπόριο έχει την πηγή του στο συγκριτικό πλεονέκτημα, στις διαφορές 

στην τεχνολογία και τους διαθέσιμους παραγωγικούς πόρους των χωρών. Το ενδοκλαδικό 

εμπόριο και οι πηγές του είναι διαφορετικές και όπως ήδη έχει αναφερθεί υπάρχουν δύο 

τύποι ενδοκλαδικού εμπορίου. Ο τύπος οριζόντιος αναφέρεται στο γεγονός ότι τα προϊόντα 

που ανταλλάσσονται είναι στο ίδιο στάδιο παραγωγής. 

Ο δεύτερος τύπος ενδοκλαδικού εμπορίου είναι ο κάθετος και έχει τις πηγές του στο 
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κατακερματισμό. Το κάθετο ενδοκλαδικό εμπόριο είναι μια περιοχή στην οποία το διεθνές 

εμπόριο και η διεθνής παραγωγή αλληλεπιδρούν με ένα σημαντικό τρόπο. Ένας άλλος όρος 

για τον κατακερματισμό είναι «διεθνές κατακερματισμός της παραγωγής» 

 

Πίνακας 5: Τύποι εμπορίου 

Τύποι εμπορίου Ερμηνεία  Συμπέρασμα  

Διακλαδικό εμπόριο Εισαγωγές ή εξαγωγές σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της οικονομίας 

Συγκριτικό πλεονέκτημα 

Οριζόντιο 

ενδοκλαδικό εμπόριο 

Εισαγωγές και εξαγωγές σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της οικονομίας 

στο ίδιο στάδιο παραγωγής 

Διαφοροποίηση προϊόντος 

Κάθετο ενδοκλαδικό 

εμπόριο 

Εισαγωγές και εξαγωγές σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της οικονομίας 

και σε διαφορετικό στάδιο 

παραγωγής 

Κατάτμηση (συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε μερικές 

περιπτώσεις) 

Πηγή: Dongui Li, Fariborz Moshirian and Ah-Boom Sim, 2003 

Δεδομένου ότι το παραδοσιακό συγκριτικό πλεονέκτημα του διεθνούς εμπορίου και 

η εξειδίκευση είναι ασυμβίβαστα με το ενδοκλαδικό εμπόριο, εδώ και καιρό έχουν 

επικριθεί ως ανεπαρκές θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει συλλάβει ένα σημαντικό 

μέρος των δυνάμεων που είναι ζωτικής σημασίας στη διαμόρφωση και επεξήγηση των 

εμπορικών μοντέλων. Η εμπειρική παρατήρηση ότι δεδομένου ότι οι μετοχές του 

ενδοκλαδικού εμπορίου κατά την μεταπολεμική περίοδο είναι αυξανόμενες, εκδηλώθηκε η 

ανάγκη για την ανάπτυξη εναλλακτικών θεωριών εμπορίου και τόνωσε την έρευνα για τα 

διάφορα θεωρητικά και εμπειρικά θέματα ενδοκλαδικού εμπορίου. 

Ως απάντηση σε αυτό το γεγονός, στη δεκαετία του 80 και 90, διαπιστώθηκαν οι 

εξελίξεις στο εμπόριο και τη θεωρία, που έχουν επισημανθεί ως οι νέες θεωρίες εμπορίου 

και οικονομικής γεωγραφίας. Τα μοντέλα του Krugman και των Helpman- Krugman, γνωστά 

ως «νέα θεωρία εμπορίου» έδειξαν επίσημα για πρώτη φορά ότι οι οικονομίες κλίμακας 

και η διαφοροποίηση του προϊόντος (μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων) θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν τη βάση και την πηγή του διεθνούς εμπορίου και τη συνολική αύξηση της 

ευημερίας. 
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Θεωρητική πρόοδος στα μοντέλα της οικονομικής γεωγραφίας σημειώθηκαν κατά 

τη δεκαετία του 90. Τα μοντέλα αυτά που είναι γνωστά ως «η νέα γεωγραφική οικονομία» 

επικεντρώνονται σε εξωτερικότητες, τεχνολογικά αποτελέσματα και δεσμός εισροών- 

εκροών μεταξύ των βιομηχανιών ως καθοριστικοί παράγοντες και της βιομηχανικής 

συγκέντρωσης. 

Στην παραδοσιακή νεοκλασική θεωρία του εμπορίου και της εξειδίκευσης 

κατευθύνονται από εθνικές διαφορές στον τομέα των τεχνολογιών και των σχετικών 

παραγωγικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική ολοκλήρωση οδηγεί σε διακλαδικό 

εμπόριο και διακλαδική εξειδίκευση. Από την άλλη πλευρά, «η νέα θεωρία εμπορίου» 

ενσωματώνει στη βιομηχανία ειδικά χαρακτηριστικά όπως οι οικονομίες κλίμακας, 

διαφοροποιημένα προϊόντα, ατελή ανταγωνισμό, κόστος συναλλαγών και εφιστά την 

προσοχή στο μέγεθος της εγχώριας αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, η οικονομική 

ολοκλήρωση μπορεί να προκαλέσει διακλαδική ή ενδοκλαδική εξειδίκευση ανάλογα με τη 

σημασία των οικονομιών κλίμακας και του κόστους συναλλαγών. Καθώς το κόστος 

εμπορίου πέφτει στο 0, το ενδοκλαδικό εμπόριο μειώνεται και η αυξανόμενη βιομηχανία 

τείνει να επικεντρωθεί στη μεγάλη αγορά (τη χώρα πυρήνα). 

 

 

4.3 Μέθοδοι μέτρησης ενδοκλαδικού εμπορίου και ειδίκευσης εξαγωγών 

Η ανάπτυξη του ενδοκλαδικού εμπορίου σε κάθετα διαφοροποιημένα προϊόντα 

συνδέεται με την εξειδίκευση των χωρών στην ποιότητα (Fontagne and Freudenberg, 

1997). Ως εκ τούτου, η φύση και η διάρθρωση της εξειδίκευσης των εξαγωγών εξαρτάται 

από το βαθμό του ενδοκλαδικού εμπορίου της χώρας. 

Έρευνες αποκαλύπτουν ότι διάφοροι μέθοδοι χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία 

για τη μέτρηση του ενδοκλαδικού εμπορίου. Ο πρώτος δείκτης παρουσιάστηκε από τον 

Bela Ballassa το 1966. Πρότεινε τον πρώτο δείκτη του ενδοκλαδικού εμπορίου ο οποίος 

μετράει το βαθμό επικάλυψης των εμπορικών συναλλαγών (ταυτόχρονη εισαγωγή και 

εξαγωγή προϊόντων σε ένα κλάδο παραγωγής) 

Διάφορα εναλλακτικά μέτρα έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία για να εκτιμηθεί ο 

βαθμός ενδοκλαδικού εμπορίου (Grubel- Lloyd δείκτης, 1975). Ο δείκτης που πιο συχνά 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του βαθμού του ενδοκλαδικού εμπορίου προτάθηκε 

από τους Grubel και Lloyd το 1975. 
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       4.3.1 Δείκτης Grubel-Lloyd 

Ο δείκτης Grubel-Lloyd είναι το παραδοσιακό μέτρο του ενδοκλαδικού εμπορίου και 

χρησιμοποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί η σημασία του. Ο δείκτης αυτός 

χρησιμοποιείται για υπολογισμό μόλις είναι γνωστές οι τιμές εισαγωγής και εξαγωγής μιας 

χώρας για ένα συγκεκριμένο είδος και μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και υπολογίζεται  

ως εξής: 

GLi = 1 - [ |Χi – Mi| / (Xi + Mi) ] 

Όπου Xi : η εξαγωγή σε μια συγκεκριμένη σειρά προϊόντων ή σε ένα συγκεκριμένο  

                 είδος 

          Mi : η εισαγωγή στην ίδια ομάδα προϊόντων ή σε ένα συγκεκριμένο είδος 

Η τιμή του δείκτη GLi κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1, όπου ο πρώτος δηλώνει μηδενικό 

ενδοκλαδικό δηλαδή έχουμε διακλαδικό εμπόριο και ο δεύτερος αντιστοιχεί στην 

περίπτωση που το εμπόριο χαρακτηρίζεται ενδοκλαδικό. Θα πρέπει, επίσης, να 

επισημανθεί ότι η εμπορική ανισορροπία μεταξύ των εμπορικών εταίρων οδηγεί σε 

πτωτική απόκλιση της τιμής του δείκτη GLi, όπου η μέγιστη θεωρητική τιμή είναι 1, το 

οποίο αντιστοιχεί στο ότι το 100% ενδοκλαδικό παραμένει ανέφικτο. Μια σειρά, από 

χαμηλές τιμές του δείκτη GLi μιας περιοχής ή χώρας αντικατοπτρίζουν μια κεντρομόλο 

διαδικασία της βιομηχανικής συγκέντρωσης και υψηλή εξειδίκευση, ενώ μια σειρά από 

υψηλές τιμές του δείκτη GLi αντικατοπτρίζουν μια φυγόκεντρο διαδικασία των 

βιομηχανιών διασποράς. 

Οι περιορισμοί της χρήσης μεταβολών του δείκτη Grubel – Lloyd  να συλλάβει τις 

δυναμικές των αλλαγών του ενδοκλαδικού εμπορίου είναι ευρέως αναγνωρισμένοι. Στη 

βιβλιογραφία για την απελευθέρωση του εμπορίου ο δείκτης αυτός, ως μέτρο του 

ενδοκλαδικού εμπορίου, έχει αρνητική σχέση με τον παράγοντα του κόστους ρύθμισης της 

αγοράς.  

 

  4.3.1.1 Κουτί Βιομηχανικού Εμπορίου (Industry Trade Box) 

 

                        Equi- ITT line                             Equi-GL ray                     Equi- NT line      
                                      (X>M)                                     (X>M)                              (X>M)                      X=M line 
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                             I                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                  II                
 
                                                                III                                                                        
                                                                                                                                        
                                                                       IV                                                                      EquiGLRay  
   (M>X) 
                                                                                         V                    
                                A          

           VΙ 
                                                                                    
 
                                                                                               VII                                                     Equi-IIT      

                                                                    B                      line (M>X) 
                   VIII 

 
 
              
                0                                                   Equi-TT Line                                                       Mmax                 

                          Σχήμα: Κουτί Βιομηχανικού Εμπορίου 

                          Πηγή:Intra-industry between Greece and the EU, A. Semos,2006 

 Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει το κουτί βιομηχανικού εμπορίου. Οι διαστάσεις 

του πλαισίου δείχνουν τις μέγιστες εφικτές τιμές των εισαγωγών και εξαγωγών. Κάθε 

σημείο στο κουτί αντιστοιχεί σε  συνδυασμό εισαγωγών και εξαγωγών. Ο δείκτης GL, το 

συνολικό εμπόριο (ΤΤ), το εμπορικό ισοζύγιο (ΝΤ) και το ενδοκλαδικό εμπόριο (ΙΙΤ) 

μπορούν να συγκριθούν για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία εμπορίου. (A. Semos, 2006 ) 

 Το κουτί του εμπορίου διχοτομείται από τη γραμμή των 45ο που αντιπροσωπεύει 

τέλειους συνδυασμούς του αμφίδρομου εμπορίου (Χ=Μ) με τις τιμές του δείκτη GL . Αυτή 

η διαγώνιος χωρίζει το κουτί σε δύο ίσα τρίγωνα. Το τρίγωνο πάνω από τη διαγώνιο που 

αντιστοιχεί στην ισότητα Χ=Μ χαρακτηρίζεται ως καθαρά εξαγωγική περιοχή αφού Χ>Μ , 

ενώ το τρίγωνο κάτω από τη διαγώνιο χαρακτηρίζεται ως καθαρά εισαγωγική περιοχή 

όπου Μ>Χ. Κατά μήκος της γραμμής Χ=Μ οι συνθήκες είναι τέτοιες όπου το ΤΤ είναι ίσο με 

το ΙΙΤ το GL =1 και το ΝΤ= 0. (Abdul K.M. Azhar, Robert J. R. Elliott)   

 Μια σύγκριση των διαχρονικών τιμών του δείκτη GL  μπορεί να αποτύχει να 

επισημάνει τα προβλήματα προσαρμογής. Εάν  σημεία Α και Β, ο ίδιος ο δείκτης 
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λαμβάνεται το ίδιο σε οποιοδήποτε σημείου της γραμμής GL όπως φαίνεται στο σχήμα. Η 

μετατόπιση από το Α στο Β συνεπάγεται μετατόπιση του εμπορικού ισοζυγίου από 

καθαρές εξαγωγές σε καθαρά εισαγωγές. Αυτή η μείωση στις εξαγωγές και η αύξηση στις 

εισαγωγές είναι πιθανόν να συνδέεται με πτώση της παραγωγής και εργασίας και 

προκειμένου να καλυφτούν οι εγχώριες  ανάγκες είναι απαραίτητη η αύξηση των 

εισαγωγών. Αυτή η μετατόπιση ίσως να σημαίνει πιέσεις για προσαρμογή που δεν 

επισημαίνονται από οποιαδήποτε αλλαγή στο δείκτη GL. Η προσοχή πρέπει να επιδειχθεί 

σε μια προσπάθεια να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις πιθανές πιέσεις από μια 

σύγκριση των τιμών των δεικτών GL με τα εμπορικά σημεία. (Don P. Clark, Thomas M. 

Fullerton, Jr., & Duane Burdorf, 2001) 

                                

                             4.3.1.2 Ερμηνεία των συνδυασμών των εμπορικών σημείων 

 Αλλαγές στην αναλογία εμπορίου, τα εμπορικά σημεία και άλλους δείκτες 

ενδοκλαδικού εμπορίου χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν πιθανές πιέσεις που 

σχετίζονται με τις εμπορικές αλλαγές. Κάθε σημείο του σχεδιαγράμματος έχει εμπορική 

αναλογία r=rx=X/M στο καθαρό εξαγωγικό σχέδιο και r= rm = M/X στο καθαρό εισαγωγικό 

σχέδιο. (A. Semos,2006) 

 Η τιμή του ΙΙΤ σχετική με το ΤΤ παραμένει σταθερή κατά μήκος της ακτίνας από την 

αρχή καθώς όλα τα σημεία του εμπορίου στην ακτίνα του equi-GL μοιράζονται μια κοινή 

εμπορική αναλογία. Αλλαγές στην ΙΙΤ σχετικές με το ΤΤ μπορούν να αναλυθούν εξετάζοντας 

τις αλλαγές στο r. Για παράδειγμα, με αύξηση του ΤΤ, η μετακίνηση από το σημείο Α ή Β σε 

ένα κοντινότερο σημείο διαγωνίως θα αυξήσει και το ΙΙΤ και το ΙΙΤ/ΤΤ. Αναλύοντας μια 

μετατόπιση στην κατεύθυνση του εμπορικού ισοζυγίου από τον καθαρό εξαγωγέα στον 

καθαρό εισαγωγέα μπορεί να διευκολυνθεί με τον καθορισμό r=rx=X/M στο καθαρό 

εξαγωγικό σχέδιο και r=rm=M/X στο καθαρό εισαγωγικό σχέδιο. (A. Semos,2006) 

 Ο παράγοντας των επιπτώσεων ρύθμισης των αλλαγών στα εμπορικά σημεία 

μπορούν να αναλυθούν χρησιμοποιώντας το σχήμα 1. Ξεκινώντας από το σημείο Α. Η 

κατασκευή γραμμών ισο-εμπορικών τμημάτων. Μια αύξηση στο ΤΤ μπορεί να κινήσει την 

οικονομία σε οποιαδήποτε από τις οκτώ περιοχές που παρουσιάζονται στο σχήμα. 

Εξετάζουμε μια κίνηση από το σημείο Α σε σημείο σε κάθε μία από τις οκτώ περιοχές. Η 

περιοχή 1 σχετίζεται με μια αύξηση στο ΝΤ. Το ΙΙΤ μειώνεται απόλυτα και σχετικά με το ΤΤ. 

Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί και οι εισαγωγές έχουν πέσει. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό 
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χαρακτηριστικό του ΙΙΤ μιας συμφέρουσας δραστηριότητας. Προβλήματα ρύθμισης δεν 

αναμένονται. Μια μετακίνηση στην περιοχή 2 αυξάνει το ΙΙΤ και το ΝΤ αλλά μειώνει το 

ΙΙΤ/ΤΤ. Η αύξηση εξαγωγής υπερβαίνει την αύξηση εισαγωγών. Προβλήματα ρύθμισης δεν 

θα προκύψουν. Όταν η οικονομία κινείται από το σημείο Α σε σημείο της περιοχής 3, το rx 

πέφτει αλλά η βιομηχανία παραμένει  στο καθαρό εξαγωγικό επίπεδο. Το ΙΙΤ αυξάνεται 

απόλυτα και σχετικά με το ΤΤ. Το ΝΤ, επίσης, αυξάνεται. Δεν προσδοκούμε προβλήματα 

ρύθμισης που σχετίζονται με την αλλαγή στα εμπορικά σημεία. Τα εμπορικά σημεία στην 

περιοχή 4 είναι στο καθαρό εξαγωγικό επίπεδο. Σχετίζονται με αύξηση στο ΙΙΤ απόλυτα και 

σχετικά με το ΤΤ. Το ΝΤ πέφτει. Παρόλο που το rx πέφτει, μια μεγάλη αύξηση στο ΤΤ θα 

καταλήξει σε υψηλότερα επίπεδα εισαγωγών και εξαγωγών. Μια μέτρια αύξηση στο ΤΤ 

μπορεί να σχετιστεί με μια  μείωση στις εξαγωγές και μια αύξηση στις εισαγωγές αλλά 

αυτές οι αλλαγές μπορεί να είναι σχετικά μικρές. Προβλήματα ρύθμισης δεν αναμένονται. 

Οι υπόλοιπες περιοχές βρίσκονται στο καθαρό εισαγωγικό επίπεδο. Οι περιοχές 5 και 6 

σχετίζονται με αύξηση στο ΙΙΤ και το ΙΙΤ/ΤΤ. Το ΝΤ πέφτει στην περιοχή 5 και αυξάνεται στην 

περιοχή 6. Μια μετακίνηση από το σημείο Α σε σημείο σε μια από αυτές τις περιοχές 

μπορεί να προκαλέσει αύξηση σε προβλήματα ρύθμισης από τη στιγμή που μια χώρα 

υφίσταται μεταστροφή από καθαρά εξαγώγιμη σε καθαρά εισαγώγιμη. Ωστόσο, ανησυχίες 

ρύθμισης μπορούν να ελαττωθούν από μια μεγάλη αύξηση στο ΤΤ το οποίο οφείλεται στην 

αύξηση στις εξαγωγές καθώς και στις εισαγωγές. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές θα παράσχουν 

κάποιο πεδίο για αναδιανομή παράγοντα. Όταν το ΤΤ αυξάνεται, καθώς είναι η περίπτωση 

με την ελευθεροποίηση του εμπορίου, οι αλλαγές στην αξία του GL-ray μπορεί να 

παρέχουν ικανοποιητικές πληροφορίες για την πρόσβαση σε εκμεταλλεύσιμα προβλήματα 

ρύθμισης. Η γνώση στις αλλαγές στο ΙΙΤ, ΝΤ, r  και τα εμπορικά σημεία μπορεί να 

απαιτείται. Μετακινήσεις από το σημείο Α σε ένα σημείο της περιοχής 7 μπορούν να 

υποδηλώνουν εκμετάλλευση των προβλημάτων ρύθμισης. Παρόλο που το ΙΙΤ αυξάνεται , 

το ΙΙΤ μειώνεται σχετικά με το ΤΤ. Μια μεγάλη αύξηση στο rm προτείνει ότι οι εισαγωγές 

αυξάνονται γρηγορότερα από τις εξαγωγές ή οι εξαγωγές μπορεί να μειωθούν. Η αύξηση 

στο ΝΤ μπορεί να υπερβεί την αύξηση στο ΙΙΤ. Προβλήματα ρύθμισης είναι πιθανά όταν η 

αύξηση στο ΝΤ υπερβαίνει αυτή του ΙΙΤ. Ωστόσο, μια μεγάλη αύξηση στο ΤΤ μπορεί να 

οδηγήσει στο να αυξηθεί ΙΙΤ περισσότερο από το ΝΤ. Η μείωση στο ΙΙΤ/ΤΤ μπορεί να είναι 

μικρή με μια αύξηση στο rm. Αυτές οι αλλαγές παρέχουν πεδίο για αναδιανομή 

παράγοντα. Εδώ, ο παράγοντας προβλημάτων ρύθμισης δεν είναι πιθανώς. Μετατοπίσεις 
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από το σημείο Α σε σημείο της περιοχής 8 υποδηλώνουν εκμεταλλεύσιμες πιέσεις 

ρύθμισης. Μεγάλες αυξήσεις στο rm σχετίζονται με μειώσεις στο ΙΙΤ και στο ΙΙΤ/ΤΤ και 

αυξήσεις στο ΝΤ. Εδώ, οι εξαγωγές μειώνονται και οι εισαγωγές αυξάνονται. Οι 

βιομηχανίες που μετακινούνται στην περιοχή 8 έχουν έντονα συγκριτικό μειονέκτημα. (A. 

Semos , 2006) 

 Με βάση το παραπάνω σχήμα προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 6: Πιθανές αλλαγές εμπορίου με βάση το κουτί βιομηχανικού εμπορίου 

Περιοχή Πιθανές αλλαγές εμπορίου 

1    ΤΤ    ↑,  NT  ↑   ,  IIT   ↓    , GL   ↓ 

2  TT   ↑ , NT  ↑  ,   IIT   ↑    ,  GL  ↓ 

3 TT    ↑ , NT   ↑   , IIT   ↑    ,  GL  ↑ 

4 TT    ↑ , NT   ↓  ,   IIT  ↑    ,  GL  ↑ 

5 TT    ↓ , NT   ↓  ,   IIT  ↑   ,   GL  ↑ 

6 TT    ↓  , NT  ↑  ,   IIT  ↑    ,  GL ↑ 

7 TT    ↓  ,  NT  ↑  ,   IIT  ↑   ,   GL↓ 

8 TT    ↓   , NT  ↑  ,   IIT  ↓   ,    GL↓ 

 

 

 

4.3.2 Δείκτης Κάλυψης Εισαγωγών 

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στο λόγο της αξίας των εξαγωγών ενός προϊόντος VXi  

προς τη αξία των εισαγωγών VMi του προϊόντος, δηλαδή μαθηματικά εκφράζεται: 

Kx = VXi 

         VMi 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το μέρος της αξίας των εξαγωγών που απορροφάται από 

την αξία των εισαγωγών. Δηλαδή στο διακλαδικό εμπόριο η αξία των εξαγωγών καλύπτει 

μέρος ή υπερκαλύπτει την αξία των εισαγωγών. Όσο η κάλυψη των εισαγωγών είναι 

μεγαλύτερη, τόσο περισσότερο η χώρα προσανατολίζεται στην παραγωγή του προϊόντος 

για εξαγωγή παρά για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες κατανάλωσης. (Ζιωγάνας και Σέμος, 

2002) 
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4.3.3 Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης 

Ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος της αξίας των εισαγωγών VMi προς την αξία του 

συνόλου του εμπορίου (εισαγωγών και εξαγωγών) (VMi + VXi) του προϊόντος. Η 

μαθηματική έκφραση του δείκτη είναι :  

Δμ = VMi 

                   (VMi + VXi) 

Η σημασία του δείκτη αυτού έγκειται στο γεγονός ότι δείχνει το ποσοστό της αξίας 

των εισαγωγών στο συνολικό εμπόριο του συγκεκριμένου προϊόντος και κατ’ επέκταση 

χαρακτηρίζει τη χώρα εάν για το συγκεκριμένο προϊόν είναι καθαρά εισαγωγική ή 

εξαγωγική ή έχει ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο. Ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης Δμ 

παίρνει τιμές από μηδέν, όταν το προϊόν έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα, έως ένα, όταν 

το προϊόν εισάγεται αποκλειστικά. Ενώ όταν η τιμή του πλησιάζει στο 0,5, τότε έχουμε 

ισορροπία, ενώ το ισοζύγιο του εμπορίου πρέπει να τείνει στο μηδέν.    

 

 

4.3.4 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)  

 όπου  Χij: η αξία των εξαγωγών ενός προϊόντος i για μια χώρα j προς μία αγορά 

          Mij: η αξία των εισαγωγών ενός προϊόντος 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 



Ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς 
 

Ζουκίδου Κονδυλία - 83 -

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. (Τσακίλης 

Εμμανουήλ, 2008) 

             4.3.5 Άλλοι δείκτες 

         4.3.5.1 Δείκτης Balassa 

Έρευνες έχουν χρησιμοποιήσει έναν αριθμό μέτρων στην εξειδίκευση των 

εξαγωγών. Χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της δομής και των καθοριστικών παραγόντων 

των εξαγωγών της χώρας και για τον προσδιορισμό της βάσης πάνω στην οποία μπορούν 

να στηριχθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μέτρα του συγκριτικού πλεονεκτήματος 

έχουν χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση του εξαγωγικού δυναμικού της 

χώρας. Ο πιο κοινός δείκτης είναι αυτός που προτάθηκε από τον Bela Balassa το 1965, ο 

οποίος δείκτης χρησιμοποιεί το μερίδιο των εξαγωγών παγκοσμίως σε ένα συγκεκριμένο 

τομέα, για να ομαλοποιηθεί το αντίστοιχο μερίδιο των εξαγωγών της κάθε χώρας και είναι 

κατάλληλο για τη στατιστική ανάλυση (Balassa, 1965). Χρησιμοποιώντας σχετικές δομές 

των εξαγωγών, ο δείκτης Balassa μπορεί να γραφεί ως εξής: 

Bij = (Xij / Xi) / (Xwj / Xw) 



Ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς 
 

Ζουκίδου Κονδυλία - 84 -

Όπου Xij : είναι οι i εξαγωγές της χώρας στον τομέα j  

          Xi : είναι οι συνολικές εξαγωγές της χώρας i  

          Xwj : είναι η παγκόσμια εξαγωγή του τομέα j 

          Xw : είναι το σύνολο εξαγωγών παγκοσμίως 

Αν το μερίδιο του τομέα j στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας i είναι υψηλότερο 

από το αντίστοιχο μερίδιο του τομέα j στις παγκόσμιες εξαγωγές τότε Bij > 1 και i χώρα 

χαρακτηρίζεται πως έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα j. Μια τιμή μικρότερη από τη 

μονάδα προϋποθέτει ότι η χώρα έχει ένα συγκριτικό μειονέκτημα στον τομέα j (Trade 

indicators and Indices , 2003) 

Οι Lionel Fontagne και Michael Freudenberg επισημάνουν το γεγονός ότι ο δείκτης 

Balassa, ο οποίος αποτελεί τη βάση του δείκτη GLi, χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία 

εμπορίου τόσο ως δείκτης του ενδοκλαδικού εμπορίου όσο και ως συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Ο δείκτης αυτός επιτρέπει δύο ερμηνείες. Πρώτον, όταν ο δείκτης Balassa 

είναι -1 ή 1, τότε δεν υπάρχει ενδοκλαδικό εμπόριο και το εμπόριο γίνεται διακλαδικό 

βασισμένο σε συγκριτικό πλεονέκτημα (εξειδίκευση). Δεύτερον, αν ο δείκτης Balassa είναι 

0, τότε έχουμε ενδοκλαδικό εμπόριο και δεν υπάρχει εξειδίκευση (Fontagne and 

Freudenberg, 1997) 

 

 

Πίνακας 7: Επεξήγηση του Δείκτη Balassa 

 

Πηγή : Fontagne and Freudenberg, 1997 

 

 

Επεξήγηση του δείκτη Balassa 

Τιμή του δείκτη Balassa Επεξηγήσεις σαν μέτρο 

 ΙΤΤ Συγκριτικό πλεονέκτημα 

-1 Διακλαδικό εμπόριο Συγκριτικό μειονέκτημα 

0 Ενδοκλαδικό εμπόριο Τίποτα 

1 Διακλαδικό εμπόριο Συγκριτικό πλεονέκτημα 
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                    4.3.5.2 Δείκτης Brulhart 

Αρκετοί δείκτες του περιθωριακού ενδοκλαδικού εμπορίου έχουν αναπτυχθεί. Η 

πρώτη προσπάθεια κατασκευής ενός περιθωριακού ενδοκλαδικού εμπορίου έγινε από 

τους Chris Hamilton και George Kniest το 1991, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο δείκτης Grubel-

Lloyd δεν είναι κατάλληλος προκειμένου να εξηγήσει τις αλλαγές των εμπορικών ροών 

στην πάροδο του χρόνου. Ανέφεραν ότι για το σκοπό της αξιολόγησης των συνεπειών 

ρύθμισης από την επέκταση των εμπορικών συναλλαγών ήταν σημαντικό να επικεντρωθεί 

στον τρόπο που γίνονται ενδοκλαδικές εμπορικές αλλαγές. Οι  Chris Hamilton και George 

Kniest προσέφεραν ένα δείκτη ο οποίος υπολόγιζε αποτελεσματικά το ποσοστό των 

μεταβολών των εξαγωγών ή εισαγωγών (Chris Hamilton και George Kniest,1991). Το πιο 

δημοφιλές μέτρο είναι αυτό που προτάθηκε από το Marius Brulhart (1994) και το οποίο 

είναι μεταφορά του δείκτη Grubel – Lloyd στις εμπορικές αλλαγές: 

Α = 1 – [ (ΔXi – ΔMi) / (ΔXi + ΔΜi) ] 

όπου Xi και Mi έχουν την ίδια ερμηνεία με αυτά στην περίπτωση του δείκτη GLi, το Δ είναι 

η μεταβολή των εμπορικών ροών μεταξύ των δύο ετών. 

Όπως ο δείκτης GLi, έτσι και ο δείκτης Α κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1, όπου οι ακραίες 

τιμές που αντιστοιχούν στις αλλαγές των εμπορικών ροών ανταποκρίνονται σε 

εξολοκλήρου ενδοκλαδικό εμπόριο (0) και διακλαδικό εμπόριο (1). Ο δείκτης Α ορίζεται σε 

όλες τις περιπτώσεις και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε διάφορες ομάδες προϊόντων και 

μάλιστα συμμερίζεται πολλές από τις γνωστές στατιστικές ιδιότητες του δείκτη Grubel-

Lloyd. Όταν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές μιας χώρας σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία 

αναπτύσσονται ή συρρικνώνονται σε παρόμοιο απόλυτο ποσοστό (υψηλή τιμή του Α), το 

εμπόριο που προκαλείται από ρύθμιση είναι πιθανό να συμβεί σε ενδοκλαδικό εμπόριο, 

ενώ οι συνολικές επιδόσεις της βιομηχανίας εξαρτώνται από παράγοντες που τείνουν να 

επηρεάζουν όλες τις χώρες συμμετρικά, όπως η παγκόσμια ζήτηση ή οι τεχνολογικές 

αλλαγές. Ο δείκτης Α συλλαμβάνει ως εκ τούτου το βαθμό συμμετρίας μεταξύ των χωρών 

στις εμπορικές αλλαγές. Αντίθετα, όταν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές μιας χώρας σε μια 

συγκεκριμένη βιομηχανία δείχνουν αποκλίνουσες τάσεις (χαμηλές τιμές Α), τόσο το 

εμπόριο που προκαλείται από ασύμμετρες δυνάμεις για τη γεωγραφική ενδοκλαδική 

προσαρμογή όσο και οι εξωγενείς παράγοντες που καθορίζουν την τύχη του κλάδου σε 

όλες τις χώρες είναι πιθανό να είναι σχετικοί. (Brulhart, 1994) 
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                      4.3.5.3 Δείκτης εξειδίκευσης των εξαγωγών  

Ο δείκτης εξειδίκευσης των εξαγωγών (ES) είναι ένας ελαφρώς τροποποιημένος 

δείκτης του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Παρέχει πληροφορίες προϊόντων για την 

αποκαλυφθείσα εξειδίκευση στον τομέα των εξαγωγών της χώρας και υπολογίζεται ως η 

αναλογία του μεριδίου ενός προϊόντος στο σύνολο των εξαγωγών μιας χώρας με το μερίδιο 

του εν λόγω προϊόντος στις εισαγωγές σε συγκεκριμένες αγορές ή στους εταίρους παρά το 

μερίδιο του στις παγκόσμιες εξαγωγές: 

ES = (Xij / Xit  ) / ( mkj / Mkt ) 

όπου Xij : είναι η τιμή της εξαγωγής της χώρας i του προϊόντος j  

         Xit  : είναι η συνολική εξαγωγή της χώρας i  

         Mkj  : είναι η τιμή της εισαγωγής του προϊόντος j στην αγορά k  

          Mkt : είναι οι συνολικές εισαγωγές στην αγορά k 

Ο δείκτης ES είναι παρόμοιος με του συγκριτικού πλεονεκτήματος (RCA) στο ότι η 

τιμή του δείκτη κάτω από τη μονάδα δείχνει συγκριτικό μειονέκτημα και μια τιμή πάνω 

από τη μονάδα αποτελεί εξειδίκευση σε αυτή την αγορά. (Trade indicators and indices, 

2003) 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΛΑΔΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 

 

5.1 Προέλευση δεδομένων 

 Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς των δεικτών 

αναφέρονται στην επταετία 2000-2007 και προέρχονται από τη βάση δεδομένων του FAO. 

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία ήταν για το έτος 2007. Με αυτά τα δεδομένα εκτιμήθηκαν οι 
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παρακάτω δείκτες :ο δείκτης Grubel- Lloyd, ο δείκτης Κάλυψης Εισαγωγών, ο δείκτης 

Εισαγωγικής Διείσδυσης και ο δείκτης Ανταγωνιστικότητας- Εξειδίκευσης  με σκοπό να 

καθοριστούν ο τύπος και ο χαρακτήρας του εμπορίου για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια 

ελιά. Οι υπόλοιποι δείκτες που αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο δεν εκτιμήθηκαν λόγω 

έλλειψης στοιχείων. 

 

5.2 Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων 

       5.2.1 Δείκτης Grubel – Lloyd 

    Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για υπολογισμό όταν είναι γνωστές οι τιμές 

εισαγωγής και εξαγωγής μιας χώρας για ένα συγκεκριμένο είδος και μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο και υπολογίζεται ως εξής: 

GLi = 1 - [ |Χi – Mi| / (Xi + Mi) ] 

όπου Xi : η εξαγωγή σε μια συγκεκριμένη σειρά προϊόντων ή σε ένα  

                συγκεκριμένο είδος 

          Mi : η εισαγωγή στην ίδια ομάδα προϊόντων ή σε ένα συγκεκριμένο  

                 είδος 

 Εάν η χώρα εισάγει ή μόνο εξάγει προϊόντα ή υπηρεσίες του ίδιου είδους, καθώς 

δεν υπάρχει ενδοκλαδικό εμπόριο, ο δεύτερος όρος από τη δεξιά μεριά της εξίσωσης είναι 

ίσο με το 0 καθώς όλη η σχέση μηδενίζεται. Ομοίως, αν η τιμή των εισαγωγών είναι ίση με 

την τιμή των εξαγωγών , το δεύτερο μέλος  είναι ίσο με το 0 και έτσι όλη η σχέση μειώνεται 

στο 1. Ως εκ τούτου ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ του 0 (υποδηλώνει καθαρό διακλαδικό 

εμπόριο) και του 1 (υποδηλώνει καθαρό ενδοκλαδικό εμπόριο). 

                

             5.2.1.1 Δείκτης Grubel – Lloyd για το ελαιόλαδο  
   Για τον υπολογισμό του παραπάνω δείκτη για το ελαιόλαδο χρησιμοποιήθηκαν τα 

παρακάτω δεδομένα: 

Πίνακας 8: Εξαγωγές ελαιολάδου (σε τόνους) 
 

 Ελλάδα  
2000 104134 
2001 178152 
2002 74174 
2003 96709 
2004 43318 
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2005 98821 
2006 105582 
2007 96108 
Πηγή: FAOSTAT 
 

Πίνακας 9: Εισαγωγές ελαιολάδου (σε τόνους) 
 

 Ελλάδα  
2000 1238 
2001 4402 
2002 4086 
2003 4026 
2004 8493 
2005 3753 
2006 2187 
2007 3555 
Πηγή: FAOSTAT 
 

  Από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 

Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι τιμές των ΤΤ, ΝΤ, ΙΙΤ, rx και rm. Οι μεταβλητές αυτές 

εκφράζουν το δείκτη GL όπου ΤΤ : συνολικό εμπόριο 

                                                      ΝΤ : εμπορικό ισοζύγιο 

                                                      ΙΙΤ : ενδοκλαδικό εμπόριο 

                                                     rx : καθαρό εξαγωγικό σχέδιο 

                                                     rm : καθαρό εισαγωγικό σχέδιο 

 

 

 Πίνακας 10: Δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου για το ελαιόλαδο 

Έτος GL TT 

(Xi + Mi) 

NT 

|Xi – Mi| 

IIT 

(Xi + Mi)- |Xi – Mi| 

Rx= X/M Rm=M/X 

2000 0,02 105372 102896 2476 84,11 0,01 

2001 0,05 182554 173750 8804 40,47 0,025 

2002 0,1 78260 70088 8172 18,15 0,055 

2003 0,08 100735 92683 8052 24,02 0,042 

2004 0,33 51811 34825 16986 5,1 0,20 

2005 0,55 13634 6128 7506 26,33 0,038 
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2006 0,04 107769 103395 4374 48,28 0,021 

2007 0,07 99663 92553 7110 27,03 0,037 

 

 Παρατηρώντας τις τιμές του δείκτη GL  διαπιστώνουμε ότι από το 2000 μέχρι και το 

2004 το εμπόριο είναι διακλαδικό γιατί οι τιμές του δείκτη τείνουν στο 0. Το  2005 το 

εμπόριο είναι ενδοκλαδικό καθώς  τιμή του τείνει στο 1. Όμως μετά το 2005 ο δείκτης 

τείνει να μειώνεται και να πλησιάζει το 0 χαρακτηρίζοντας το εμπόριο ως διακλαδικό. Η 

διαχρονική τάση του δείκτη φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 

 Ο πίνακας 10 μας δείχνει ακόμα τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τις αλλαγές 

στο ΤΤ, ΝΤ, ΙΙΤ και το r του εμπορίου του ελαιολάδου. Την περίοδο 2000-2001 τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το εμπόριο τοποθετείται στην περιοχή 1 όπου τα ΤΤ και ΝΤ 

αυξάνονται ενώ το ΙΙΤ μειώνεται. Με την ίδια λογική δηλαδή των αυξομειώσεων των 

μεταβλητών, το διάστημα 2001-2002 το εμπόριο μετατοπίζεται στην περιοχή 5 όπου το ΤΤ 

και το ΝΤ μειώνονται. Από το 2002-2003 το εμπόριο θα μπορούσε να τοποθετηθεί πάλι 

στην περιοχή 1. Κατά την περίοδο 2003 έως 2005 οι εξαγωγές τοποθετούνται στην περιοχή 

5 ενώ τις περιόδους 2005-2006 και 2006-2007 το εμπόριο τοποθετείται στις περιοχές 1 και 

5 αντίστοιχα. Γενικά, παρατηρούμε ότι το εμπόριο ελαιολάδου δεν μετακινείται σε όλες τις 

περιοχές παρά μόνο στις 1 και 5. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8: Μεταβολή του δείκτη GL για το ελαιόλαδο 

ΔΕΙΚΤΗΣ GL ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
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                5.2.1.2 Δείκτης Grubel – Lloyd για την επιτραπέζια ελιά 

 Για τον υπολογισμό του  δείκτη για την επιτραπέζια ελιά χρησιμοποιήθηκαν τα 

παρακάτω δεδομένα: 

Πίνακας 11: Εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς(σε τόνους) 
 

 Ελλάδα  
2000 8968 
2001 7664 
2002 9813 
2003 7263 
2004 6081 
2005 6212 
2006 13071 
2007 7671 

                                         Πηγή: FAOSTAT 
 

Πίνακας 12: Εισαγωγές επιτραπέζιας ελιάς(σε τόνους) 
 

 
 

 
 

 
 

                                            Πηγή: FAOSTAT 
 
 Από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 

Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι τιμές των ΤΤ, ΝΤ, ΙΙΤ, rx και rm, όπως και στην 

περίπτωση του ελαιόλαδου και ερμηνεύονται με τον ίδιο τρόπο. 

 

Πίνακας 13: Δείκτες ενδοκλαδικού εμπορίου για την επιτραπέζια ελιά   

Έτος GL TT 

(Xi + Mi) 

NT 

|Xi – Mi| 

IIT 

(Xi + Mi)- |Xi – Mi| 

Rx= X/M rm=M/X 

2000 0,01 9034 8902 132 135,88 0,007 

 Ελλάδα  
2000 66 
2001 14 
2002 62 
2003 22 
2004 105 
2005 503 
2006 1 
2007 48 
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2001 0,01 7678 7650 28 547,43 0,002 

2002 0,02 9875 9751 124 158,27 0,006 

2003 0,01 7285 7241 44 330,14 0,003 

2004 0,05 6186 5876 310 57,91 0,017 

2005 0,15 6715 5709 1006 12,35 0,081 

2006 0 13072 13070 2 13071 7,65 

2007 0,02 7719 7623 96 159,81 0,006 

 

         Παρατηρώντας τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι τιμές του 

δείκτη αυξομειώνονται όπως και στην περίπτωση του ελαιολάδου. Έτσι, από το 2000 μέχρι 

και το 2003 το εμπόριο χαρακτηρίζεται ως διακλαδικό γιατί οι τιμές τείνουν στο 0. Από το 

2004-2005 το εμπόριο τείνει να γίνει διακλαδικό καθώς οι τιμές τείνουν και αυτές προς το 

0. Το 2006 όμως το εμπόριο είναι καθαρά διακλαδικό καθώς ο δείκτη GL παίρνει την τιμή 0 

ενώ το 2007 το εμπόριο χαρακτηρίζεται και αυτό ως διακλαδικό καθώς η τιμή τείνει στο 0.  

 Επιπλέον, ο πίνακας 13 δείχνει τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τις αλλαγές 

στις μεταβλητές ΤΤ, ΝΤ, ΙΙΤ και r του εμπορίου της επιτραπέζιας ελιάς. Όπως στην 

περίπτωση του ελαιολάδου έτσι και εδώ οι μεταβλητές αυξομειώνονται κατά την περίοδο 

2000 – 2007. Έτσι, το διάστημα 2000 – 2001 το εμπόριο τοποθετείται στην περιοχή 5 ενώ το 

διάστημα 2001-2002 πέφτει στην περιοχή 2. Την χρονική περίοδο 2002-2004 οι εξαγωγές 

μετατοπίζονται και πάλι στην περιοχή 5. Το 2004-2005 πέφτει το εμπόριο στην περιοχή 4 

ενώ το 2005-2006 πέφτει και πάλι στην περιοχή 1. Τέλος, το χρονικό διάστημα 2006-2007 

οι εξαγωγές μετατοπίζονται στην περιοχή 5.     

 

 

Διάγραμμα 9: Μεταβολή του δείκτη GL για τις επιτραπέζιες ελιές 
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ΔΕΙΚΤΗΣ GL ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ
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5.2.2 Δείκτης Κάλυψης Εισαγωγών 

Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω 

τύπος: 

Kx = VXi 

         VMi 

όπου VXi : αξία εξαγωγών του προϊόντος 

          VMi : αξία εισαγωγών του προϊόντος 

 

                                  5.2.2.1 Δείκτης Κάλυψης Εισαγωγών για το ελαιόλαδο 

 Τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του δείκτη κάλυψης 

εισαγωγών για το ελαιόλαδο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 14: Αξία εξαγωγών και εισαγωγών ελαιολάδου 
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 Αξία εξαγωγών σε 1000 $ Αξία εισαγωγών σε 1000 $ 

2000 195.196 2.123 

2001 2017.415 5.446 

2002 176.470 8.667 

2003 275.716 10.412 

2004 151.558 26.112 

2005 403.447 12.711 

2006 486.087 10.120 

2007 385.880 12.490 

Πηγή: FAOSTAT 

 

 Από την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

  

 

Πίνακας 15: Υπολογισμός Δείκτη Κάλυψης Εισαγωγών για το ελαιόλαδο 

 Αξία εξαγωγών σε 1000 $ Αξία εισαγωγών σε 1000 $  Κx = VXi 

         VMi 

 

2000 195.196 2.123 91,9 

2001 2017.415 5.446 38,1 

2002 176.470 8.667 20,4 

2003 275.716 10.412 26,5 

2004 151.558 26.112 5,8 

2005 403.447 12.711 31,7 

2006 486.087 10.120 48 

2007 385.880 12490 30,9 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι ο δείκτης κάλυψης 

εισαγωγών μειώνεται από το 2000 μέχρι το 2004, το 2005 και 2006 αυξάνεται ενώ το 2007 

μειώνεται. Γενικά, όμως, οι τιμές είναι πολύ υψηλές εκτός όμως από το 2004. Αυτό 

σημαίνει ότι η Ελλάδα, ως παραγωγός χώρα, προσανατολίζεται στην παραγωγή του 
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προϊόντος όχι να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση αλλά να αυξήσει τις εξαγωγές της. 

Βέβαια, από τον πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε ακόμα ότι η κατά έτος μείωση του 

δείκτη ίσως να αποδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη κάλυψης της εγχώριας κατανάλωσης η 

οποία τείνει να αυξάνεται.   

Σχηματικά ο παραπάνω πίνακας απεικονίζεται με το διάγραμμα 10 

Διάγραμμα 10: Μεταβολή του Δείκτη Κάλυψης Εισαγωγών για το ελαιόλαδο 

Δείκτης Κάλυψης Εισαγωγών για το ελαιόλαδο
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                                 5.2.2.2  Δείκτης Κάλυψης Εισαγωγών για την επιτραπέζια ελιά  

 Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη για την επιτραπέζια ελιά 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 16: Αξία εισαγωγών και εξαγωγών για την επιτραπέζια ελιά  

 Αξία εξαγωγών σε 1000 $ Αξία εισαγωγών σε 1000 $ 

2000 94.030 681 

2001 78.939 805 

2002 119.941 1.525 

2003 133.720 1.121 

2004 163.411 9.218 

2005 195.799 6.527 

2006 223.073 5.726 

2007 300.516 11.624 

Πηγή: FAOSTAT 

 

Από την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
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Πίνακας 17: Υπολογισμός Δείκτη Κάλυψης Εισαγωγών για την επιτραπέζια ελιά 

 Αξία εξαγωγών σε 

1000 $ 

Αξία εισαγωγών σε 

1000 $ 

Κx = VXi 

         VMi 

 

2000 94.030 681 138 

2001 78.939 805 98 

2002 119.941 1.525 78,6 

2003 133.720 1.121 119,3 

2004 163.411 9.218 17,7 

2005 195.799 6.527 30 

2006 223.073 5.726 39 

2007 300.516 11.624 25,9 

 

 Μελετώντας τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι, όπως και στην περίπτωση του 

ελαιολάδου, έτσι και εδώ οι τιμές του δείκτη κάλυψης εισαγωγών είναι πολύ υψηλές και 

ακόμα υψηλότερες από αυτές του ελαιολάδου. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή 

επιτραπέζιας ελιάς καλύπτει την εγχώρια κατανάλωση και επομένως τείνει να αυξήσει τις 

εξαγωγές της. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα προσανατολίζεται στην παραγωγή επιτραπέζιας 

ελιάς προκειμένου να αυξήσει τις εξαγωγές της και επομένως τα έσοδά της. 

 Σχηματικά ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζεται με το παρακάτω διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 11: Μεταβολή του Δείκτη Κάλυψης Εισαγωγών για την επιτραπέζια ελιά 
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  5.2.3. Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης  

Για τον υπολογισμό του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης χρησιμοποιούμε τον 

παρακάτω μαθηματικό τύπο:  

Δμ = VMi 

                   (VMi + VXi) 

όπου VXi : αξία εξαγωγών του προϊόντος 

          VMi : αξία εισαγωγών του προϊόντος 

 

 

                               5.2.3.1 Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης για το ελαιόλαδο 

 Για τον υπολογισμό του δείκτη για την περίπτωση του ελαιόλαδου 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 14: Αξία εξαγωγών και εισαγωγών ελαιολάδου 

 Αξία εξαγωγών σε 1000 $ Αξία εισαγωγών σε 1000 $ 

2000 195.196 2.123 

2001 2017.415 5.446 

2002 176.470 8.667 

2003 275.716 10.412 

2004 151.558 26.112 

2005 403.447 12.711 

2006 486.087 10.120 

2007 385.880 12490 

 

Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα και του μαθηματικού τύπου προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας: 
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Πίνακας 18: Υπολογισμός Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης για το ελαιόλαδο 

 Αξία εξαγωγών σε 

1000 $ (VXi) 

Αξία εισαγωγών 

σε 1000 $ (VMi) 

VMi + VXi Δμ 

2000 195.196 2.123 197.319 0,010 

2001 2017.415 5.446 212.861 0,03 

2002 176.470 8.667 185.137 0,05 

2003 275.716 10.412 286.128 0,04 

2004 151.558 26.112 177.670 0,15 

2005 403.447 12.711 416.158 0,03 

2006 486.087 10.120 496.207 0,02 

2007 385.880 12490 398.370 0,03 

 

 Από την πέμπτη στήλη, όπου παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη εισαγωγικής 

διείσδυσης για το ελαιόλαδο, διαπιστώνουμε ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ μικρές και 

τείνουν στο μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι το ελαιόλαδο έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα. 

Δηλαδή, η παραγωγός χώρα φαίνεται ότι επιτυγχάνει το στόχο της να αυξήσει τις εξαγωγές 

της φροντίζοντας βέβαια πρώτα για την κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης. Σχηματικά 

αποδίδεται ο παραπάνω πίνακας με το παρακάτω διάγραμμα   

 

Διάγραμμα 12: Μεταβολή του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης για το ελαιόλαδο  

Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης για το ελαιόλαδο
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         5.2.3.2 Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης για την επιτραπέζια ελιά 

 Για τον υπολογισμό του δείκτη για την επιτραπέζια ελιά χρησιμοποιήθηκαν τα 

δεδομένα  του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 16: Αξία εισαγωγών και εξαγωγών για την επιτραπέζια ελιά  

 Αξία εξαγωγών σε 1000 $ Αξία εισαγωγών σε 1000 $ 

2000 94.030 681 

2001 78.939 805 

2002 119.941 1.525 

2003 133.720 1.121 

2004 163.411 9.218 

2005 195.799 6.527 

2006 223.073 5.726 

2007 300.516 11.624 

Πηγή: FAOSTAT 

Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

Πίνακας 19: Υπολογισμός Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης για την επιτραπέζια ελιά  

 Αξία εξαγωγών σε 

1000 $ (VXi) 

Αξία 

εισαγωγών 

σε 1000 $  

(VMi) 

VMi + VXi Δμ 

2000 94.030 681 94711 0,01 

2001 78.939 805 79744 0,01 

2002 119.941 1.525 121466 0,013 

2003 133.720 1.121 134841 0,01 

2004 163.411 9.218 172629 0,053 

2005 195.799 6.527 202326 0,032 

2006 223.073 5.726 228799 0,025 

2007 300.516 11.624 312140 0,037 
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 Οι τιμές του δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης για την επιτραπέζια ελιά 

παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα και όπως φαίνεται είναι και αυτές πολύ μικρές και 

μάλιστα τείνουν στο μηδέν. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση το προϊόν έχει καθαρά 

εξαγωγικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα έχει επιτύχει και σε αυτό το προϊόν το στόχο της δηλαδή 

κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές της και να καθιερωθεί στη διεθνή αγορά. Σχηματικά 

απεικονίζεται με το παρακάτω διάγραμμα  

Διάγραμμα 13: Μεταβολή του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης για την επιτραπέζια ελιά 

Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης για την επιτραπέζια ελιά 
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5.2.4 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εξειδίκευσης 

Για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω 

μαθηματικός τύπος: 

ΝΧij = (Xij – Mij) / (Xij + Mij)  

 όπου  Χij: η αξία των εξαγωγών ενός προϊόντος i για μια χώρα j προς μία αγορά 

          Mij: η αξία των εισαγωγών ενός προϊόντος i για μια χώρα j από την ίδια αγορά 

 

               5.2.4.1 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης για το ελαιόλαδο 

Για τον υπολογισμό του δείκτη για την περίπτωση του ελαιολάδου 

χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω πίνακας: 
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Πίνακας 14: Αξία εξαγωγών και εισαγωγών ελαιολάδου 

 Xij Mij 

2000 195.196 2.123 

2001 207.415 5.446 

2002 176.415 8.667 

2003 275.716 10.412 

2004 151.558 26.112 

2005 403.447 12.711 

2006 486.087 10.120 

2007 385.880 12.490 

Πηγή: FAOSTAT 

 

Με τη βοήθεια του μαθηματικού τύπου και του παραπάνω πίνακα προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας: 

 

 

          Πίνακας 20: Υπολογισμός Δείκτη Ανταγωνιστικότητας- Εξειδίκευσης για το ελαιόλαδο 

 Xij Mij Xij - Mij Xij + Mij NXij 

2000 195196 2123 193073 197319 0,98 

2001 207415 5446 201669 212861 0,95 

2002 176415 8667 167803 185137 0,91 

2003 275716 10412 265304 286128 0,93 

2004 151558 26112 125446 177670 0,71 

2005 403447 12711 390736 416158 0,94 

2006 486087 10120 475967 496207 0,96 

2007 385880 12490 372390 398370 0,93 

 

Οι τιμές του δείκτη ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης οι οποίες τείνουν στο +1 

δείχνουν ότι η παραγωγός χώρα, η Ελλάδα, είναι εξειδικευμένη στο εμπόριο του 

προϊόντος. Δεν εξαρτάται από άλλες χώρες, μπορεί να καλύπτει τις εγχώριες 
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ανάγκες και να δίνει μεγάλη βαρύτητα στο εμπόριο του συγκεκριμένου προϊόντος. 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζεται σχηματικά με το παρακάτω διάγραμμα: 

 

Διάγραμμα 14: Μεταβολή του δείκτη ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης για το  

                            ελαιόλαδο  
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                5.2.4.2 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης για την 

επιτραπέζια ελιά  

  Όσον αφορά τον υπολογισμό του δείκτη της επιτραπέζιας ελιάς τα δεδομένα 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

               Πίνακας 16: Αξία εισαγωγών και εξαγωγών για την επιτραπέζια ελιά  

 Xij Mij 

2000 94.030 681 

2001 78.939 805 

2002 119.941 1.525 

2003 133.720 1.121 

2004 163.411 9.218 

2005 195.799 6.527 

2006 223.073 5.726 

2007 300.516 11.624 
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Πηγή: FAOSTAT  

 

 Με τη βοήθεια του μαθηματικού τύπου και των παραπάνω δεδομένων 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

        Πίνακας 21: Υπολογισμός Δείκτη Ανταγωνιστικότητας- Εξειδίκευσης για την  

επιτραπέζια ελιά 

 Xij Mij Xij - Mij Xij + Mij NXij 

2000 94.030 681 
93.349 94.711 0,99 

2001 78.939 805 
78.134 79.744 0,98 

2002 119.941 1.525 
118.416 121.466 0,97 

2003 133.720 1.121 
132.599 134.841 0,98 

2004 163.411 9.218 
154.193 172.629 0,89 

2005 195.799 6.527 
189.272 202.326 0,94 

2006 223.073 5.726 
217.347 228.799 0,95 

2007 300.516 11.624 
288.892 312.140 0,93 

 

 Και σε αυτή την περίπτωση οι τιμές του δείκτη ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης 

για την επιτραπέζια ελιά τείνουν στο +1. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι εξειδικευμένη 

στο εμπόριο του προϊόντος. Και πάλι, η παραγωγός χώρα είναι ανεξάρτητη όσον αφορά το 

εμπόριο της επιτραπέζιας ελιάς καθώς καταφέρνει να καλύπτει τις εγχώριες ανάγκες και 

έτσι να εστιάζει στην εξειδίκευση του εμπορίου του προϊόντος. Η σχηματική απόδοση του 

παραπάνω πίνακα φαίνεται στο διάγραμμα 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενδοκλαδική ανάλυση του εμπορίου του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς 
 

Ζουκίδου Κονδυλία - 103 -

 

 

 

Διάγραμμα 15: Μεταβολή του δείκτη ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης για την  

          επιτραπέζια ελιά 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

6.1 Συμπεράσματα 

Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί μία παραδοσιακή και πολύ διαδεδομένη καλλιέργεια 

στη χώρα μας με μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία. Το ελαιόλαδο συνδέεται 

άρρηκτα με την πολιτιστική κληρονομιά και τις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. 

Επίσης, είναι ένα από τα βασικότερα Εθνικά προϊόντα. Το ελληνικό ελαιόλαδο, γνωστό για 

την άριστη ποιότητά του, συνδέεται με το άριστο οικολογικό περιβάλλον της Ελλάδας, το 

ήπιο Μεσογειακό κλίμα, τη μεγάλη διάρκεια της ηλιοφάνειας, τις ποικιλίες των ελιών, τη 

σύσταση του εδάφους και τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, συλλογής, επεξεργασίας 

και διατήρησης του. 

Σήμερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη σε παγκόσμιο επίπεδο βάσει της 

παραγωγής ελαιολάδου, μετά την Ιταλία, την Ισπανία και την Τυνησία. Η εγχώρια 

παραγωγή υπερκαλύπτει τη ζήτηση, ενώ πραγματοποιούνται σημαντικές εξαγωγές 

ετησίως.  

Οι επιτραπέζιες ελιές είναι ένας σημαντικός τομέας της Ελληνικής γεωργίας με 

ιδιαιτερότητες για ορισμένες περιοχές της χώρας μας. Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση 

στην ΕΕ όσον αφορά την παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς μετά την Ισπανία, ενώ σημαντική 

είναι και η παρουσία της στη Διεθνή Αγορά.  

Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει μια ανάλυση του ενδοκλαδικού εμπορίου της  
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Ελλάδας για την περίοδο 2000-2007 για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά. Ο σκοπός 

αυτής της μελέτης ήταν για να αναλυθεί το ενδοκλαδικό εμπόριο προσαρμοσμένο στο 

ελληνικό εμπόριο για τα παραπάνω προϊόντα. 

 Για την ανάλυση του ενδοκλαδικού εμπορίου χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις δείκτες. 

Αυτοί οι δείκτες βοήθησαν στην εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων για το εμπόριο 

ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Στη μελέτη αναφέρονται και τρεις ακόμα δείκτες οι 

οποίοι όμως δεν βοήθησαν στην εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. 

 Ο δείκτης Grubel – Lloyd είναι το παραδοσιακό μέτρο του ενδοκλαδικού εμπορίου. 

Στην περίπτωση του εμπορίου ελαιολάδου η τιμή του δείκτη παρουσιάζει αυξομειώσεις. 

Από το 2000 μέχρι και το 2004 οι τιμές του δείκτη είναι πολύ κοντά στο 0. Αυτό καθιστά το 

εμπόριο διακλαδικό δηλαδή εξάγει το συγκεκριμένο προϊόν με αντάλλαγμα ένα 

διαφορετικό προϊόν ή υπηρεσία για το οποίο δεν έχει συγκεκριμένο πλεονέκτημα. Το 2005 

η τιμή του δείκτη είναι πιο κοντά στο 1 χαρακτηρίζοντας το εμπόριο κατά κάποιο τρόπο ως 

ενδοκλαδικό ενώ τα έτη 2006 και 2007 το εμπόριο είναι και πάλι διακλαδικό. Αυτό 

σημαίνει ότι καθώς οι περισσότερες τιμές του δείκτη είναι πολύ χαμηλές η χώρα 

παρουσιάζει μια κεντρομόλο διαδικασία της βιομηχανικής συγκέντρωσης και υψηλή 

εξειδίκευση. Στην περίπτωση του εμπορίου της επιτραπέζιας ελιάς το εμπόριο όλα τα έτη 

χαρακτηρίζεται ως διακλαδικό ενώ το 2006 είναι καθαρά διακλαδικό αφού η τιμή του 

δείκτη GL  παίρνει την τιμή 0. Αυτό σημαίνει ότι αφού όλες οι τιμές του δείκτη είναι πολύ 

χαμηλές έως και μηδενικές, η χώρα παρουσιάζει, όπως και στην περίπτωση του 

ελαιολάδου, βιομηχανική συγκέντρωση και υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. 

 Ο δείκτης κάλυψης εισαγωγών για το ελαιόλαδο παρουσιάζει μια αυξομείωση από 

το 2000 μέχρι το 2007. Γενικά, όμως, οι τιμές στην πλειοψηφία τους είναι πολύ υψηλές. 

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα, ως παραγωγός χώρα, προσανατολίζεται στην παραγωγή του 

προϊόντος, όχι όμως, για να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση , αλλά προκειμένου να 

αυξήσει τις εξαγωγές της. Με άλλα λόγια, αποδεικνύεται, όπως και στον παραπάνω δείκτη, 

μεγάλη εξειδίκευση στην παραγωγή ελαιολάδου με σκοπό βέβαια την αύξηση των εσόδων 

της. Όσον αφορά το δείκτη κάλυψης εισαγωγών για την επιτραπέζια ελιά, οι τιμές του είναι 

πολύ υψηλές και σε σχέση με αυτές του ελαιολάδου ακόμα υψηλότερες. Αυτό σημαίνει ότι 

η παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς καλύπτει της εγχώριες ανάγκες και καταφέρνει να εξάγει 

όλο και μεγαλύτερες ποσότητες με αποτέλεσμα να υπάρχει η ίδια κατάληξη με αυτή του 
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ελαιολάδου δηλαδή εξειδίκευση στην παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς η οποία συνεπάγεται 

αύξηση των εξαγωγών και κατά συνέπεια των εσόδων. 

 Ο τρίτος δείκτης, ο δείκτης εισαγωγικής διείσδυσης, χαρακτηρίζει τη χώρα αν για το 

συγκεκριμένο προϊόν είναι καθαρά εισαγωγική ή εξαγωγική ή έχει ισοσκελισμένο εμπορικό 

ισοζύγιο. Στην περίπτωση του ελαιολάδου, οι τιμές του δείκτη είναι πολύ μικρές και 

μάλιστα τείνουν στο μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα για το ελαιόλαδο έχει καθαρά 

εξαγωγικό χαρακτήρα. Ο δείκτης για την επιτραπέζια ελιά παίρνει τιμές πολύ μικρές, όπως 

και στην περίπτωση του ελαιολάδου. Και πάλι η χώρα για την επιτραπέζια ελιά 

χαρακτηρίζεται ως καθαρά εξαγωγική. Η Ελλάδα έχει επιτύχει και για τα δύο προϊόντα το 

στόχο της δηλαδή κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές της και να καθιερωθεί στη διεθνή 

αγορά. 

 Τέλος, ο δείκτης ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης για το ελαιόλαδο παίρνει τιμές 

οι οποίες τείνουν στο 1. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα είναι εξειδικευμένη στο εμπόριο του 

ελαιολάδου και δεν εξαρτάται από άλλες χώρες αφού καταφέρνει να καλύπτει τις εγχώριες 

ανάγκες της και επομένως δίνει μεγάλη βαρύτητα στο εμπόριο του συγκεκριμένου 

προϊόντος. Και στην περίπτωση του δείκτη ανταγωνιστικότητας – εξειδίκευσης για την 

επιτραπέζια ελιά οι τιμές του δείκτη τείνουν στο +1. Επομένως, και σε αυτό το προϊόν η 

παραγωγός χώρα είναι ανεξάρτητη και παρουσιάζει εξειδίκευση  στο εμπόριο της 

επιτραπέζιας ελιάς. 

 Συγκρίνοντας τα συμπεράσματα των τριών πρώτων δεικτών καταλήγουμε στα εξής: 

1. Το εξωτερικό εμπόριο του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας 

ελιάς μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών του κόσμου είναι 

διακλαδικό και όχι ενδοκλαδικό 

2. Η Ελλάδα παράγει και εξάγει ελαιόλαδο και επιτραπέζιες 

ελιές σε μεγάλες ποσότητες γεγονός που οφείλεται στις 

ευνοϊκές συνθήκες παραγωγής που διαθέτει. 

3. Η παραγωγή των δύο προϊόντων είναι προσανατολισμένη στο 

εξαγωγικό εμπόριο περισσότερο παρά στην  ικανοποίηση 

εσωτερικών αναγκών 

Όσον αφορά τον τέταρτο δείκτη, όπως αναφέρθηκε και στη θεωρητική προσέγγισή 

του, χρησιμοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή παρόλο που τα συμπεράσματα από τα 

αποτελέσματά του συμπίπτουν με αυτά των υπολοίπων δεικτών. Στη συγκεκριμένη 
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περίπτωση μελετήθηκε ο δείκτης μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών του κόσμου κάτι το 

οποίο αναφέρεται ως μειονέκτημα του δείκτη. Για αυτό το λόγο υπάρχει μια 

επιφυλακτικότητα για το δείκτη. 

 

 

 

6.2 Προτάσεις- Προοπτικές 

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο σύνολό του ο αγροτικός 

τομέας αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα και του τομέα της ελαιοκαλλιέργειας και τα 

δύο βασικά του προϊόντα, ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο 

ελαιοκομικός τομέας στην Ελλάδα, τον οποίο θεσμικά εκφράζει και εκπροσωπεί σε εθνικό 

επίπεδο η ΕΔΟΕΕ(Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς), προκειμένου 

να αναστραφεί η σημερινή αρνητική κατάσταση και να ξαναμπούν τόσο το ελληνικό 

ελαιόλαδο όσο και η ελληνική επιτραπέζια ελιά και κατ’ επέκταση ο ελαιοκομικός τομέας 

στο σύνολό του, σε πορεία δυναμικής ανάπτυξης, προτείνει άμεσα, παρεμβάσεις, μέτρα 

και ενέργειες σε τρία επίπεδα: 

o Πρώτον, στο επίπεδο της διαμόρφωσης, της θεσμοθέτησης και της αυστηρής 

εφαρμογής ενός αυστηρού πλαισίου κανόνων και κριτηρίων οργάνωσης και 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

o Δεύτερον, στο επίπεδο του επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων και των 

προτεραιοτήτων σε ότι αφορά τις επενδύσεις με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 

στους επιμέρους κλάδους του τομέα, και 

o Τρίτον, στον επίπεδο του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας συντονισμένης και 

επιθετικής πολιτικής προώθησης και προβολής των προϊόντων του τομέα και 

κυρίως του ελαιολάδου, σε επώνυμη μορφή, στις μεγάλες αγοράς εντός και εκτός 

ΕΕ. 

Οι θέσεις της ΕΔΟΕΕ σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από 

ομόφωνες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών της και του Διοικητικού της 

Συμβουλίου, συνοψίζονται στα εξής:  

1. Κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
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Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

της εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα του ελαιοκομικού τομέα δεν είναι ικανοποιητική. 

Σαν χώρα, ο πήχης των πολιτικών και των παρεμβάσεων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, την 

ίδια στιγμή που οι ανταγωνιστές της Ελλάδας εντός και εκτός ΕΕ τον ανεβάζουν όλο και πιο 

ψηλά. Κρίνεται απαραίτητο να σχεδιασθούν και να εφαρμοσθούν μέτρα τα οποία θα 

στοχεύουν: 

α) στη δημιουργία συνθηκών ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών στις επιχειρήσεις του 

τομέα και αποτελεσματικής αντιμετώπισης και πάταξης φαινομένων αθέμιτου 

ανταγωνισμού και μη νόμιμης λειτουργίας 

β) στη παραγωγή και διακίνηση προϊόντων μέσα από ελεγχόμενες διαδικασίες ασφάλειας 

και υγιεινής 

γ) στο συνεχή έλεγχο των προϊόντων που κυκλοφορούν στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου 

σε σχέση με τη σήμανση, την καταγωγή, τη ποιότητα και τη γνησιότητα τους και την 

επιβολή αυστηρών διοικητικών ποινών και κυρώσεων στους παραβάτες, προκειμένου 

να προστατεύονται τα συμφέροντα και η υγεία του καταναλωτικού κοινού και να 

αντιμετωπίζονται φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και μη νόμιμης λειτουργίας  

δ) στη συνεχή ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού σε 

θέματα που σχετίζονται με τη ποιότητα, τη καταγωγή, τη διατροφική αξία, τη χρήση, τη 

συσκευασία, τη συντήρηση, κλπ, των τροφίμων γενικότερα και των ελαιοκομικών 

προϊόντων ειδικότερα 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι απαιτούνται μέτρα και 

παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνουν: 

 τη θεσμοθέτηση Μητρώου Επιχειρήσεων για όλους τους επί μέρους κλάδους του 

τομέα (ελαιοτριβεία, ραφινερίες, πυρηνελαιουργεία, επιχειρήσεις εμπορίας, 

τυποποιητικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τυποποίησης Επιτραπέζιας Ελιάς), όπως 

έγινε με τις τυποποιητικές επιχειρήσεις ελαιολάδου  

 τον έλεγχο όλων των υπαρχουσών επιχειρήσεων του τομέα ως προς την εφαρμογή 

και τη τήρηση των ελάχιστων κριτηρίων και κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που 

προβλέπει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία 

 την πραγματοποίηση τακτικών και εκτάκτων ελέγχων από τον ΕΦΕΤ, τόσο στις 

εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων όσο και στα σημεία πώλησης των προϊόντων του 

τομέα, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των υφιστάμενων διατάξεων σε ότι 
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αφορά την σήμανση, τη ποιότητα και επίσης την καταγωγή των διακινούμενων 

προϊόντων. Στα πλαίσια των εν λόγω ελέγχων θα πρέπει να εντάσσονται τόσο οι 

χώροι μαζικής εστίασης όσο και η αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης 

διακίνησης. 

 την καθιέρωση ενημερωτικών εκπομπών για τους καταναλωτές, κυρίως από τα 

κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, για γενικότερα θέματα διατροφής και για 

ειδικότερα θέματα που συνδέονται με τα προϊόντα του ελαιοκομικού τομέα. 

 τη θεσμοθέτηση ειδικού μαθήματος για τη διατροφή από το επίπεδο της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέχρι το επίπεδο του γυμνασίου. 

Η επίτευξη διαφάνειας και νομιμότητας στο τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της 

αγοράς, σε συνδυασμό με την δημιουργία σωστά ενημερωμένου καταναλωτικού κοινού, 

θα συμβάλει: 

1. στη δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων οι οποίες θα μπορέσουν να 

διεκδικήσουν μερίδιο και στις ξένες αγορές 

2. στην αποτελεσματική και ουσιαστική προστασία των συμφερόντων των 

ελλήνων ελαιοπαραγωγών και του καταναλωτικού κοινού 

3. στη προβολή και ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων του τομέα 

και τη διεύρυνση της ζήτησής τους στην εσωτερική αγορά.  

 

2. Επενδύσεις και επενδυτικά προγράμματα στο τομέα 

Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι στιγμής στον ελαιοκομικό τομέα στο θέμα 

των επενδύσεων στηρίχθηκαν κατά κανόνα στη λογική της εξυπηρέτησης πελατειακών 

σκοπιμοτήτων. Πολύ λίγες ήταν οι περιπτώσεις που οι επενδύσεις στο τομέα είχαν σαν 

κριτήριο τον ορθολογισμό δηλαδή την εξυπηρέτηση του στόχου της δημιουργίας 

σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.  

Η εικόνα που παρουσιάζουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι επιχειρήσεις σε όλους 

τους επί μέρους κλάδους του ελαιοκομικού τομέα και κυρίως στο κλάδο των ελαιοτριβείων 

αναδεικνύει και επιβεβαιώνει κατά αδιάψευστο τρόπο το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα 

προσανατολισμοί των επενδύσεων στο τομέα αποδείχτηκαν παντελώς αναποτελεσματικοί, 

παρά το γεγονός ότι έχουν διατεθεί δισεκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και κοινοτικούς 

πόρους. 
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Χρειάζεται και επιβάλλεται η άμεση και εκ βάθρων αναθεώρηση, επανεξέταση και 

επανατοποθέτηση της πολιτικής των επενδύσεων στο τομέα προκειμένου να εξυπηρετείται 

η προτεραιότητα και ο στόχος της δημιουργίας σύγχρονων, ανταγωνιστικών και βέβαια 

βιώσιμων επιχειρήσεων. 

 

3. Προώθηση και προβολή 

Η επικρατούσα κατάσταση και κυρίως οι διαγραφόμενες προοπτικές, εντός και 

εκτός ΕΕ, σε ότι αφορά το τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, καθιστούν μονόδρομο την ανάγκη 

του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας επιθετικής πολιτικής προώθησης και προβολής 

του ελληνικού ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς στις αγορές του εξωτερικού. 

Με δεδομένο ότι η χώρα μας στη περίπτωση του ελαιολάδου, παρουσιάζει σε 

μόνιμη βάση μια υπερβάλλουσα προσφορά, σε σχέση με τις ανάγκες της εσωτερικής 

ζήτησης, που ξεπερνά τους 100.000 τον το χρόνο, η οποία θα πρέπει να βρει διέξοδο στις 

αγορές του εξωτερικού προκειμένου να λειτουργεί ομαλά η αγορά εξασφαλίζει μέχρι 

στιγμής την ισορροπία της αγοράς μέσα από τις χύμα εξαγωγές προς την Ιταλία βρίσκεται 

τα τελευταία χρόνια μπροστά σε ένα φθίνον ιταλικό ενδιαφέρον, εξ αιτίας μιας σειράς 

παραγόντων που συνδέεται, αφενός με τα συμβαίνοντα στο επίπεδο της ιταλικής 

βιομηχανίας του προϊόντος (εξαγορές από ισπανικές εταιρείες) και αφετέρου με τη 

βελτίωση της ποιότητας των ελαιολάδων των άλλων ελαιοπαραγωγών χωρών της 

Μεσογείου (Τυνησία, Τουρκία, Συρία, κλπ) δεν μπορεί να διασφαλίσει τη προοπτική και το 

μέλλον του προϊόντος παρά μόνο μέσα από την ουσιαστική αύξηση των εξαγωγών 

επώνυμου τυποποιημένου ελαιολάδου στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού, εντός και 

εκτός ΕΕ εμφανίζει εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου γύρω στους 20.000 τον. το χρόνο, 

γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε ένα αμελητέο μερίδιο κάτω του 3% σε μια παγκόσμια 

αγορά 650.000 και πλέον τον., η οποία σχεδόν μονοπωλείται από τους Ιταλούς (μερίδιο 

γύρω στο 60%) και την Ισπανία (μερίδιο 25-30%)  είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει κατά 

τα επόμενα χρόνια ακόμη πιο έντονο ανταγωνισμό από χώρες όπως, η Ισπανία, η Τυνησία, 

η Τουρκία, το Μαρόκο, αλλά και άλλες χώρες, οι οποίες σταθερά και συστηματικά 

αυξάνουν τη παραγωγή και βελτιώνουν τη ποιότητα του προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα 

διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στη χώρα μας σε ότι αφορά το κόστος 

παραγωγής, βρίσκεται μπροστά σε μία κατάσταση χωρίς πολλές επιλογές. Απαιτείται η 
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ουσιαστική διεύρυνση της παρουσίας και της ζήτησης επώνυμου ελληνικού ελαιόλαδου 

στις αγορές του εξωτερικού. 

Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου απαιτεί μία συντονισμένη και 

αποτελεσματική πολιτική προώθησης και προβολής, η οποία προϋποθέτει: 

 την ύπαρξη των απαραίτητων για το σκοπό αυτό πόρων 

 το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης και προβολής που θα 

κινούνται σε δύο επίπεδα: αφενός της γνωριμίας του προϊόντος με το 

καταναλωτικό κοινό και αφετέρου της διεύρυνσης της παρουσίας και της αύξησης 

των πωλήσεων επώνυμου ελληνικού ελαιολάδου. 

Όπως καταλήγει η ΕΔΟΕΕ η μόνη διέξοδος είναι μέσα από τη θεσμοθέτηση ενός 

παρακρατήματος (tax- parafiscale) για όλες τις επιχειρήσεις του τομέα (παραγωγοί, 

ελαιοτριβεία, ραφινερίες, πυρηνελαιουργεία, έμποροι, τυποποιητές). Θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι μέσα από ένα τέτοιο σύστημα οι Ισπανοί έχουν διασφαλίσει για τη 

Διεπαγγελματική Οργάνωση του προϊόντος πόρους 6 εκατ. Ευρώ το χρόνο και ήδη έχουν 

ξεκινήσει εκτεταμένες καμπάνιες προώθησης. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ) συμμετέχει σε προγράμματα για την προώθηση και 

την προβολή του ελαιολάδου στο εξωτερικό αλλά και στην εγχώρια αγορά. Ήδη βρίσκεται 

σε εξέλιξη τριετές προγράμματα για την προώθηση του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή 

Αγορά και συγκεκριμένα  σε 6 αγορές- στόχους: Κύπρο, Σουηδία, Αυστρία, Αγγλία, 

Γερμανία αλλά και στην Ελλάδα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6,58 εκατομ. € 

εκ των οποίων 3,29 εκατομ. € χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα 

περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις (διαφημιστικές καταχωρήσεις, παραγωγή προωθητικού 

υλικού, προωθητικές ενέργειες σε καταστήματα λιανικής πώλησης και ενέργειες δημοσίων 

σχέσεων και δημοσιότητας) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2011 
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Πίνακας 22: Παραγωγή ελαιολάδου (σε τόνους)  
 

Έτος Ισπανία Ιταλία  Ελλάδα  
2000 962400 507400 408375 
2001 1412100 573500 302230 
2002 836902 574950 381620 
2003 1449071 600482 374903 
2004 1005461 794559 321338 
2005 819428 671315 386385 
2006 1092602 603253 396196 
2007 1211900 574261 331310 
2008 1211900 600000 331310 
Πηγή: FAOSTAT 
 
 
 

Πίνακας 23: Κατανάλωση ελαιολάδου (σε τόνους) 
 

 Ισπανία Ιταλία  Ελλάδα  
2000 580800 729000 270000 
2001 631200 735000 270000 
2002 591300 770000 270000 
2003 613900 785000 270000 
2004 615700 840000 283000 
2005 477800 848200 265000 
2006 538700 730000 269500 
2007 546300 705000 264000 
2008 561400 710000 221100 
Πηγή: IOOC 
 
 
 

Πίνακας 24: Εισαγωγές ελαιολάδου (σε τόνους) 
 
 Ε.Ε Ισπανία Ιταλία  Ελλάδα  
2000 720642 24289 462848 1238 
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2001 787781 26611 492753 4402 
2002 798376 10350 520110 4086 
2003 819666 37733 485454 4026 
2004 1160757 107757 691729 8493 
2005 1006226 112600 566376 3753 
2006 1026223 128010 554773 2187 
2007 929518 59762 495007 3555 
Πηγή: FAOSTAΤ 
 
 
 
 
 

Πίνακας 25: Εξαγωγές ελαιολάδου  (σε τόνους) 
 

 Ε.Ε Ισπανία Ιταλία  Ελλάδα  
2000 841881 400053 307315 104134 
2001 937387 453464 272230 178152 
2002 966064 567517 290184 74174 
2003 920111 513800 277360 96709 
2004 1159580 648673 427315 43318 
2005 1101671 528266 430874 98821 
2006 1040356 495868 394133 105582 
2007 1060304 620772 291074 96108 
Πηγή: FAOSTAT 
 
 
 

Πίνακας 26: Παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς (σε τόνους) 
 

 Ισπανία Ιταλία  Ελλάδα  
2000 4943800 2821000 2502000 
2001 6762600 3016200 2350033 
2002 4414911 3231300 2577635 
2003 7553566 3546130 2050257 
2004 5200029 4534231 2204020 
2005 4021720 3774812 2646447 
2006 5679021 3415683 2432507 
2007 6222100 3429771 2444230 
2008 6222100 3512660 2444230 
Πηγή: FAOSTAT 
 
 
 
 

Πίνακας 27: Κατανάλωση σε επιτραπέζιες ελιές  (σε τόνους) 
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 Ισπανία Ιταλία  Ελλάδα  
2000 163600 145000 25000 
2001 215600 150000 29500 
2002 192700 150000 33000 
2003 205000 150000 30000 
2004 167400 147200 43000 
2005 214100 139000 28000 
2006 243800 122000 26000 
2007 183600 122000 24000 
2008 172300 122000 23000 
Πηγή: IOOC 
 

Πίνακας 28: Εισαγωγές επιτραπέζιας ελιάς (σε τόνους) 
 

 Ε.Ε Ισπανία Ιταλία  Ελλάδα  
2000 254859 304 2146 66 
2001 318908 150 2058 14 
2002 289948 89 2162 62 
2003 309530 75 2947 22 
2004 355744 492 3441 105 
2005 330943 767 3993 503 
2006 374322 892 5232 1 
2007 342115 1138 5764 48 
Πηγή: FAOSTAT 
 
 
 
 

Πίνακας 29: Εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς (σε τόνους) 
 

 Ε.Ε Ισπανία Ιταλία  Ελλάδα  
2000 328066 5054 719 8968 
2001 372691 6992 835 7664 
2002 384542 7930 687 9813 
2003 413914 5978 649 7263 
2004 427361 5984 798 6081 
2005 441449 5632 779 6212 
2006 448970 5961 534 13071 
2007 434332 6105 699 7671 
Πηγή: FAOSTAT 
 
 

 


