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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνιστώσα των κύριων χωρών παραγωγής 

ελαιολάδου, ιστορικά, κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσµια παραγωγή. Με βάση 

τα δεδοµένα, το 80.2% από τη παγκόσµια παραγωγή, 2.056.200 τον., παράγονται σε 

χώρες της περιοχής της Μεσογείου. Ο τοµέας παραγωγής ελαιολάδου στην Ευρώπη 

αντιµετωπίζει σήµερα αρκετές πιέσεις για εξεύρεση νέων µεθόδων παραγωγής. Παρά 

την αύξηση της παγκόσµιας κατανάλωσης (λόγω της ευρείας αναγνώρισης των 

ευεργετικών αποτελεσµάτων του ελαιολάδου στην υγεία); άλλες παραγωγικές χώρες 

όπως η Τουρκία, η Συρία και η Τυνησία µπαίνουν δυναµικά στην αγορά και 

ενισχύουν τον ανταγωνισµό, απειλώντας τη κυρίαρχη θέση των Ευρωπαίων 

παραγωγών. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια καταγραφής των στοιχείων 

του κλάδου του ελαιολάδου. 

Συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στην µορφολογία της ελιάς 

και παρατίθενται ιστορικά στοιχεία για το δέντρο τον καρπό και τα παράγωγα της. 

Παράλληλα παρατίθενται στοιχεία που καθορίζουν την ποιότητα του ελαιολάδου 

όπως και συγκριτικά στοιχεία του κρητικού µε τα υπόλοιπα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το εµπόριο ελαιολάδου και συγκεκριµένα η 

αλυσίδα εµπορίας ελαιολάδου και οι κανόνες εµπορίας  

Στο επόµενο κεφάλαιο αναλύονται τα στοιχεία του κλάδου τόσο σε εθνικό 

όπως και σε διεθνές επίπεδο, ενώ παρατίθενται στοιχεία εµπορίου, πολιτικές 

εφαρµογής για το ελαιόλαδο, και φορείς στήριξης του ελαιολάδου. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις ανάλυση των αγορών 

ελαιολάδου κυρίως στις µεσογειακές χώρες ενώ παρατίθεται στοιχεία άρθρων και 

διαδικτυακών πηγών οι οποίες ασχολούνται µε το θέµα.  

Τέλος παρατίθενται στο παράρτηµα οι τιµές του ελαιολάδου στην Ελλάδα, 

Ιταλία και Ισπανία και αναφέρονται οι πηγές και η βιβλιογραφία. 
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1.1 Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 

Η ελιά είναι αειθαλές, καρποφόρο δέντρο, που ονοµάζεται συνηθέστερα 

ελαιόδεντρο και είναι πολύτιµο για τον καρπό του, ο οποίος αποτελεί βασικό µέσο 

διατροφής. Είναι ανώτερο φυτό, ανήκει και έδωσε το όνοµα της σε µια οικογένεια 

φυτών τους Ελαιϊδες. Το δέντρο της ελιάς είναι αιωνόβιο και φτάνει σε ύψος 10 – 15 

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

εδάφη αναπτύσσονται επιπόλαια και µε την πάροδο του χρόνου και τη διάβρωση του 

εδάφους µένουν εκτεθειµένες στον αέρα. Ανθίζει τους µήνες Απρίλιο και Μάιο και 

ευδοκιµεί σε ήπιες και ξηρές περιοχές δηλαδή σε περιοχές µε κλίµα που 

χαρακτηρίζεται από µαλακό και υγρό χειµώνα και ξηρό και θερµό καλοκαίρι. Γι’ 

αυτό το λόγο προτιµά τις παραθαλάσσιες περιοχές στις οποίες οι µεταβολές της 

θερµοκρασίας δεν είναι µεγάλες και απότοµες. Οι χαµηλές θερµοκρασίες Οι χαµηλές 

θερµοκρασίες αλλά και οι πολύ υψηλές όταν συνοδεύονται από ξηρούς ανέµους 

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

εδάφη και το γεγονός αυτό εξασφαλίζει τη µακροζωία και τη διατήρηση της 

παραγωγικότητας της. (ΤΣΑΚΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΤΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) 

Σε µια σειρά ετών παραγωγής ενός ελαιώνα παρατηρείται µεγάλη διακύµανση 

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

είναι πολύπλοκη και γι’ αυτό δεν είναι ποτέ ικανοποιητική. ∆ιαφορετικά 

συµπεράσµατα βγαίνουν από την εξέταση της παραγωγικότητας ενός ελαιώνα στο 

σύνολό του, παρά από την εξέτασή της σε κάθε δέντρο του ελαιώνα ξεχωριστά. Η 

εξέταση αυτή δείχνει ότι ενώ µερικά δέντρα του ελαιώνα καρπίζουν άφθονα µια 

χρονιά , άλλα του ίδιου ελαιώνα δίνουν τον ίδιο χρόνο µικρή ή ελάχιστη σοδειά. 

Πολλές φορές πάλι, όλα τα δέντρα του ελαιώνα ή τα πιο πολλά καρποφορούν άφθονα 

ακόµα και δύο συνεχόµενες χρονιές, αν και η περίπτωση αυτή είναι σπάνια. Έτσι 

παρατηρούνται µεγάλες διακυµάνσεις στην παραγωγή του ελαιώνα ανά ένα ή δύο 

έτη. Το φαινόµενο αυτό επηρεάζει άµεσα τις ετήσιες τιµές παραγωγού τόσο στο 
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ελαιόλαδο όσο και στη βρώσιµη ελιά εξαιτίας των διακυµάνσεων της προσφερόµενης 

ποσότητάς τους στην αγορά. 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Η καταγωγή του ελαιόδεντρου δεν έχει προσδιορισθεί µε ακρίβεια. Χάνεται 

στους θρύλους και στις παραδόσεις των λαών γύρω απ’ τη Μεσόγειο. Αυτό είναι 

φυσικό, αφού το δέντρο της ελιάς είναι στενά δεµένο µε την ιστορία των 

µεσογειακών λαών. Το ελαιόδεντρο είναι τυπικός εκπρόσωπος του µεσογειακού 

κλίµατος. Η λεκάνη της Μεσογείου παρέχει ιδεώδες περιβάλλον από πλευράς 

κλιµατολογικών και τοπογραφικών συνθηκών για την ελαιοκαλλιέργεια και δε 

γεννιέται αµφιβολία ότι η ελιά αυτοφυόταν σ’ αυτή την περιοχή από την εποχή που ο 

άνθρωπος ανακάλυψε τη γεωργία.  

Πολλοί ιστορικοί συγγραφείς θεωρούν ως πιο πιθανό τόπο προέλευσης της 

ελιάς την περιοχή της Συρίας και της Μικράς Ασίας. Αυτό το στηρίζουν στο γεγονός 

ότι οι πλαγιές των βουνών στη βόρεια Συρία, κοντά στα σύνορα της Τουρκίας είναι 

σκεπασµένες από αγριελιές. Εντούτοις, αγριελιές απαντούν διάσπαρτες σ’ όλη τη 

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

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

(Αβησσυνία, Αίγυπτος). Στην περιοχή αυτή καλλιεργήθηκε συστηµατικά από τους 

σηµιτικούς λαούς και διαδόθηκε στην Κύπρο και στα βόρεια παράλια της Αφρικής 

(Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία κ.λ.π.). Η ελιά µε εστία προέλευσης τη βόρεια Συρία 

διαδόθηκε στα ελληνικά νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα από τους Φωκείς και το 

600 π.Χ. πέρασε στην Ιταλία, τη Σικελία και τη Σαρδηνία. Τέλος, στην Ισπανία 

έφτασε διαµέσου δύο δρόµων, του ελληνορωµαϊκού και του σηµιτικού (Άραβες). 

Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ορισµένες ισπανικές ποικιλίες έχουν 

ονοµασίες λατινικές, ενώ άλλες αραβικές. Ο καρπός του ελαιόδεντρου λέγεται 

aceituna και το ελαιόλαδο aceite (λέξεις αραβικές), ενώ το δέντρο ονοµάζεται olivo 

(λέξη λατινική). Περίεργο είναι ότι η ελιά δεν ήταν αυτοφυής στο Νέο Κόσµο, σε 

περιοχές µε παρόµοιο κλίµα προς το µεσογειακό, αλλά µεταφυτεύτηκε εκεί από τους 
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πρώτους Ισπανούς αποίκους το 18ο αιώνα. Σε µεταγενέστερη εποχή µεταφέρθηκε 

από Ιταλούς µετανάστες στην Αυστραλία. Στην Ελλάδα η ελιά καλλιεργείται από 

αρχαιοτάτων χρόνων, όπως αποδεικνύεται από τα ευρήµατα των ανασκαφών. Για 

παράδειγµα στις Μυκήνες βρέθηκε κοµµάτι ασηµένιου αγγείου που απεικονίζει µια 

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

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

συσκευές που έµοιαζαν µε ελαιοπιεστήρια. Έτσι, η καλλιέργεια της ελιάς στην Κρήτη 

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

Από τον καιρό της προϊστορίας τα προϊόντα διατροφής της ελιάς ήταν 

απαραίτητα στη ζωή µας. Και δεν ήταν άλλα από τη βρώσιµη ελιά και το λάδι. Αν και 

πέρασαν χιλιάδες χρόνια καλλιέργειας ο βασικός αντικειµενικός σκοπός της δεν 

άλλαξε. Παραµένει ο καρπός της και το λάδι. Με την ανάπτυξη όµως της επιστήµης 

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

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

ραφιναρισµένων λαδιών από την επεξεργασία δεύτερων λαδιών. Επίσης 

εκµεταλλευόµαστε τον ελαιοπυρήνα κι απ’ αυτόν βγαίνει µε εκχύλιση το πυρηνέλαιο. 

Εκτός αυτού µε την αποξήρανση του πυρήνα παράγονται καύσιµα ζωοτροφές, 

φουρφουρόλη και οργανικά οξέα. Τέλος από τα κατακάθια της ελαιοποίησης, τη 

λεγόµενη µούργα, προκύπτουν λάδια κατάλληλα για σαπούνια. (ΤΣΑΚΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 

ΑΝΤΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) 

 

1.3 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ελαιόλαδο διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 

Ανώτερη κατηγορία ελαιολάδου που έχει παραχθεί µόνο µε φυσικές και µηχανικές 

διαδικασίες, µε εξαιρετικό άρωµα και γεύση και µε ελεύθερη οξύτητα όχι µεγαλύτερη 

από 0,8%. 
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Παρθένο Ελαιόλαδο 

Ελαιόλαδο που έχει παραχθεί µόνο µε φυσικές και µηχανικές διαδικασίες, µε καλά 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και µε ελεύθερη οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 2,0%. 

Ελαιόλαδο Λαµπαντέ 

Παρθένο ελαιόλαδο που έχει υποστεί επεξεργασία (ραφινάρισµα) και µε ελεύθερη 

οξύτητα που υπερβαίνει το 2,0%. 

Εξευγενισµένο Ελαιόλαδο 

Ελαιόλαδο που έχει παραχθεί από εξευγενισµένα παρθένα ελαιόλαδα και µε ελεύθερη 

οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 0,3%. 

Σύνθετο Ελαιόλαδο 

Ελαιόλαδο που αποτελείται από ανάµειξη εξευγενισµένου ελαιολάδου και παρθένων 

ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπαντέ και µε ελεύθερη οξύτητα όχι 

µεγαλύτερη από 1,0%. 

Ακατέργαστο Πυρηνέλαιο 

Λάδι που λαµβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς κατόπιν επεξεργασίας µε διαλύτες 

ή µε φυσικά µέσα ή έλαιο που αντιστοιχεί, µε εξαίρεση ορισµένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, σε ελαιόλαδο λαµπαντέ. 

Εξευγενισµένο Πυρηνέλαιο 

Λάδι που λαµβάνεται από τον εξευγενισµό του ακατέργαστου πυρηνελαίου και µε 

ελεύθερη οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 0,3%. 

Πυρηνέλαιο 

Λάδι που αποτελεί το µείγµα εξευγενισµένου πυρηνελαίου και παρθένων 

ελαιολάδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπαντέ, µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 

1,0%. 
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Εκτός τις ανωτέρω κατηγορίες ελαιολάδου, το προϊόν διακρίνεται επίσης σε: 

Ελαιόλαδο Π.Ο.Π. (Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης) 

Πρόκειται για Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, το οποίο παράγεται στα συγκεκριµένα 

γεωγραφικά όρια κάποιας περιοχής και τα χαρακτηριστικά του οφείλονται κυρίως ή 

αποκλειστικά στο γεωγραφικό αυτό περιβάλλον. Το περιβάλλον αυτό περιλαµβάνει 

τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και η παραγωγή, η µεταποίηση και η 

επεξεργασία του προϊόντος λαµβάνουν χώρα στην οριοθετηµένη γεωγραφική 

περιοχή. Η τυποποίησή τους γίνεται σε αριθµηµένα µπουκάλια. 

Ελαιόλαδο Π.Γ.Ε. (Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης) 

Πρόκειται για Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο, του οποίου µια συγκεκριµένη 

ποιότητα ή φήµη ή άλλο χαρακτηριστικό µπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική του 

προέλευση και του οποίου η παραγωγή ή /και η µεταποίηση ή/και η επεξεργασία 

πραγµατοποιούνται στην οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή. 

Ελαιόλαδο Προϊόν Οργανικής Καλλιέργειας 

Πρόκειται για Εξαιρετικό Παρθένο ή Παρθένο Ελαιόλαδο, το οποίο προέρχεται από 

ελαιώνες στους οποίους εφαρµόζονται οι κανόνες της βιολογικής καλλιέργειας. Όλη 

η διαδικασία, από την καλλιέργεια έως και την εµφιάλωση, ελέγχονται από ειδικούς 

Οργανισµούς Πιστοποίησης και το ελαιόλαδο συνοδεύεται από ειδικές αναλύσεις που 

πιστοποιούν την έλλειψη υπολειµµάτων χηµικών ουσιών στο τελικό προϊόν. 

Οι κατηγορίες Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

υπόκεινται σε αυστηρούς εθνικούς και κοινοτικούς ελέγχους. Μέχρι σήµερα έχουν 

αναγνωριστεί οκτώ Κρητικά προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης 

(Π.Ο.Π.) και ένα προϊόν Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (πίνακας 5, 

παράρτηµα 1). 

Γενικά, το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που είναι πολύ εύκολο να νοθευτεί. Ο πιο 

συνηθισµένος τρόπος νοθείας είναι µε σπορέλαια, καθώς και µε ζωικά λίπη και 

εστέρες, πράγµα όµως σπάνιο. Η νοθεία παρατηρείται κυρίως στο χύµα ελαιόλαδο 
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που διατίθεται στην αγορά, γεγονός που δυστυχώς είναι δύσκολο για τον καταναλωτή 

να το καταλάβει. 

Τα κριτήρια για το προσδιορισµό του ελαιολάδου και είναι.  

Η Οξύτητα 

Αποτελεί το βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης για τη ποιότητα του ελαιολάδου. Με 

βάση αυτό το κριτήριο διαχωρίζεται σε βιοµηχανικό και βρώσιµο. 

Η Οξείδωση 

Ο προσδιορισµός της γίνεται µε τη µέτρηση των υπεροξειδίων, την απορρόφηση στο 

υπεριώδες φάσµα και άλλες τεχνικές. 

Τα Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

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

(ελαικό και λινελαικό οξύ) και τις πολυφαινόλες. Προσδιορίζονται µε το Panel Test. 

Το Χρώµα 

Το είδος των λιποδιαλυτών χρωστικών, οι οποίες επικρατούν στον ελαιόκαρπο κατά 

το στάδιο της συγκοµιδής, καθορίζει το χρώµα του ελαιολάδου. 

Οι ποιοτικές κατηγορίες του ελαιολάδου είναι: 

Παρθένο ελαιόλαδο. Είναι το ελαιόλαδο το οποίο παραλαµβάνεται από τον καρπό 

µόνο µε µηχανικές µεθόδους ή άλλες φυσικές επεξεργασίες σε συνθήκες που δεν 

προκαλούν αλλοίωση του ελαίου και αυτό το οποίο δεν έχει υποστεί καµία άλλη 

επεξεργασία πλην της πλύσης, της µετάγγισης, της φυγοκέντρισης και της διήθησης. 

Αποκλείεται από την κατηγορία αυτή το έλαιο που λαµβάνεται µε διαλύτες και κάθε 

µείγµα άλλων λαδιών. Το παρθένο ελαιόλαδο κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες. 

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Παρθένο ελαιόλαδο µε οξύτητα εκφρασµένη σε 

ελαϊκό οξύ όχι πάνω από 0,8 γρ./100γρ. 

Παρθένο ελαιόλαδο ή φίνο. Παρθένο ελαιόλαδο µε οξύτητα όχι πάνω από 2 

γρ./100γρ. 
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Ελαιόλαδο λαµπάντε. Παρθένο ελαιόλαδο µε οξύτητα πάνω από 2 γρ./100γρ. 

Προορίζεται για βιοµηχανική χρήση ή εξευγενισµό (ραφινάρισµα). 

Εξευγενισµένο ελαιόλαδο (refined olive oil). Ελαιόλαδο λαµβανόµενο από τον 

εξευγενισµό παρθένων ελαιόλαδων λαµπάντε µε οξύτητα όχι πάνω από 0,3 γρ./100γρ. 

Ελαιόλαδο (pure olive oil). Ελαιόλαδο αποτελούµενο από εξευγενισµένα ελαιόλαδα 

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

Ακατέργαστο πυρηνέλαιο. Ελαιόλαδο που λαµβάνεται από τους πυρήνες της ελιάς 

κατόπιν επεξεργασίας µε διαλύτες ή µε φυσικά µέσα. 

Εξευγενισµένο πυρηνέλαιο. Ελαιόλαδο που λαµβάνεται από τον εξευγενισµό του 

ακατέργαστου πυρηνελαίου του οποίου η οξύτητα δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 0,3 

γρ./100 γρ.  

Πυρηνέλαιο. Ελαιόλαδο που αποτελείται από µείγµα εξευγενισµένου πυρηνελαίου 

και παρθένων ελαιόλαδων, εκτός από το ελαιόλαδο λαµπάντε, του οποίου η οξύτητα 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1 γρ./100 γρ. 

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
 

Το κύριο χαρακτηριστικό του Κρητικού ελαιολάδου, που το καθιστά ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό, είναι η ποιότητά του. Σήµερα πάνω από το 95% της παραγωγής 

ελαιολάδου στην Κρήτη είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (στοιχεία Σ.Ε.∆Η.Κ.). 

Πρόκειται για ελαιόλαδο χαµηλής οξύτητας, µε ευχάριστη οσµή και εξαιρετική 

γεύση. Τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά του Κρητικού ελαιολάδου οφείλονται στο 

ήπιο κλίµα που επικρατεί στο νησί, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του φθινοπώρου και 

του χειµώνα, περίοδο κατά την οποία δηµιουργείται το λάδι στον καρπό. Επίσης, 

λόγω των καλών καιρικών συνθηκών, η συγκοµιδή και η µεταφορά του ελαιοκάρπου 

για ελαιοποίηση γίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε την βοήθεια των 

εξελιγµένων τεχνικών που χρησιµοποιούνται από τα ελαιουργεία σήµερα στην 

Κρήτη, παράγεται ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας. 

Η εξαιρετική αυτή ποιότητα του Κρητικού ελαιολάδου αποδεικνύεται και από 

το πλήθος των διεθνών βραβείων που έχουν απονεµηθεί στα Κρητικά ελαιόλαδα, 
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καθώς και από τις διακρίσεις που έχουν κερδίσει σε διεθνείς και παγκόσµιους 

διαγωνισµούς. Ένα παράδειγµα των παραπάνω είναι το βραβείο ποιότητας 

ελαιολάδου «Mario Solinas», το οποίο απονεµήθηκε το 2004 στον Συνεταιρισµό 

Πλατάνου – Κισσάµου, που κατέλαβε την 4η θέση και στην Ένωση Αγροτικών 

Συνεταιρισµών Ηρακλείου, που κατέλαβε την 5η. Επιπλέον, είναι πολύ σηµαντικό να 

αναφερθεί το γεγονός ότι η µεγάλη ζήτηση που υπάρχει για το Κρητικό ελαιόλαδο 

από χώρες του εξωτερικού είτε για κατανάλωσή του είτε για χρήση του σε παραγωγή 

άλλων ελαιολάδων, αποδεικνύει την υψηλή του ποιότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
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2.1 ΑΛΥΣΙ∆Α ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
 

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

φορείς που εµπλέκονται σ’ αυτήν είναι πολλοί. Οι βασικοί κρίκοι της αλυσίδας 

εµπορίας του ελαιολάδου είναι οι παραγωγοί, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, τα 

ελαιουργεία, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι χονδρέµποροι, οι αλυσίδες τροφίµων και οι 

εξαγωγείς.  

• Παραγωγοί και συνεταιριστικές οργανώσεις 

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

κύριος στόχος των παραγωγών είναι η εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήµατος µε 

προοπτικές βελτίωσης. Το ποσοστό των Ελλήνων µικροκαλλιεργητών είναι µεγάλο 

και στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός συµπληρωµατικού εισοδήµατος και στην 

κάλυψη των ετήσιων αναγκών τους σε ελαιόλαδο. Τέλος, βασικός στόχος όλων των 

παραγωγών είναι η παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος που προκύπτει από την 

κατάλληλη φροντίδα των ελαιοδένδρων, τον τρόπο συλλογής του ελαιοκάρπου και τη 

γρήγορη επεξεργασία από τα ελαιουργεία. 

• Ελαιουργεία 

Tα ελαιουργεία είναι οι χώροι στους οποίους γίνεται η σύνθλιψη του καρπού της 

ελιάς και παράγεται το ελαιόλαδο. Στην πλειοψηφία τους τα ελαιοτριβεία είναι 

ιδιωτικών συµφερόντων, ενώ πολύ λίγα είναι συνεταιριστικά (ανήκουν σε ενώσεις 

γεωργών). Τα περισσότερα ελαιουργεία βρίσκονται στη Πελοπόννησο και στη 

Κρήτη, όπου παράγεται και η µεγαλύτερη ποσότητα ελληνικού ελαιολάδου. Η 

λειτουργία των ελαιοτριβείων στηρίζεται στην ποσότητα ελαιολάδου την οποία 

µπορούν να κατακρατήσουν από τους ελαιοπαραγωγούς – πελάτες τους, το λεγόµενο 

«δικαίωµα». Το «δικαίωµα» τις προηγούµενες χρονιές κυµαινόταν µεταξύ 10 και 

15% στα ελαιοτριβεία της Ελλάδας. Στα πλαίσια του ανταγωνισµού ο κάθε 

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

σκοπό τη µεγιστοποίηση των κερδών του. Όµως τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται η 

συγκέντρωση των ιδιοκτητών ανά µεγάλες περιοχές όπου οριοθετούν ένα πλαφόν στο 
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ποσοστό του «δικαιώµατος» και συµφωνούν να µην προσφέρουν ποσοστό στους 

πελάτες τους κάτω απ’ αυτό. Μ’ αυτό τον τρόπο καταφέρνουν να δηµιουργήσουν 

περίπου ένα καθεστώς ολιγοπωλίου σε κάθε περιοχή το οποίο δεν αφήνει περιθώρια 

επιλογής στους ελαιοπαραγωγούς της µονάδας που τους προσφέρει οικονοµικότερους 

όρους συνεργασίας. Βέβαια αυτό το γεγονός οι ελαιοτριβείς δεν το εκµεταλλεύονται 

στο έπακρο και ορίζουν µια λογική τιµή «δικαιώµατος» γιατί γνωρίζουν πως οι 

παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το δρόµο της παραγωγής βρώσιµης 

ελιάς. (ΤΣΑΚΙΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΤΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) 

Μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου από τα ιδιωτικά ή συνεταιριστικά 

ελαιοτριβεία, ένα σηµαντικό ποσοστό ελαιολάδου κατευθύνεται στην 

αυτοκατανάλωση (παραγωγοί), ενώ το υπόλοιπο διακινείται είτε σε καταναλωτές, 

είτε σε χονδρέµπορους, είτε σε συνεταιρισµούς. Οι πωλήσεις αυτές στο µεγαλύτερό 

τους ποσοστό γίνονται σε χύµα µορφή και αποτελεί το µεγαλύτερο µειονέκτηµα στην 

αλυσίδα εµπορίας του ελληνικού ελαιολάδου. 

• Τυποποιητήρια 

Ένας άλλος κρίκος της αλυσίδας είναι τα τυποποιητήρια όπου πραγµατοποιείται η 

τυποποίηση του ελαιολάδου. Το πολύ µεγάλο ποσοστό είναι ιδιωτικών συµφερόντων, 

ενώ είναι λίγα τα συνεταιριστικά. Η ποσότητα τυποποιηµένου ελαιολάδου που 

διακινείται στην Ελλάδα είναι µικρή καθώς το µεγαλύτερο µέρος διακινείται σε 

µορφή χύµα. Τα τυποποιητήρια παραλαµβάνουν το ελαιόλαδο από τα ελαιουργεία 

είτε ιδιωτικά είτε συνεταιριστικά. Η αγορά του τυποποιηµένου ελαιολάδου σηµείωσε 

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

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

1990 / 1991 (ΣΕΒΙΤΕΛ). Από εκεί και πέρα παρουσιάστηκε έντονη κάµψη στις 

πωλήσεις του τυποποιηµένου ελαιολάδου, λόγω της αύξησης της τιµής του και της 

κατάργησης της ενίσχυσης στην κατανάλωση των τυποποιητικών οµάδων. 

Στον κλάδο του τυποποιηµένου ελαιολάδου κυριαρχούν δύο εταιρείες, η 

ΜΙΝΕΡΒΑ και η ΕΛΑΪΣ. Η ευκολία εισόδου στον κλάδο δηµιούργησε πολλές µικρές 

τυποποιητικές µονάδες, είτε οικογενειακού χαρακτήρα είτε συνεταιριστικών 
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συµφερόντων. Έγιναν πολλές επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδοµή, χωρίς όµως να 

συµπεριλαµβάνεται η προώθηση των προϊόντων στην αγορά διαµέσου κατάλληλων 

στρατηγικών marketing, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν προβλήµατα επιβίωσης 

αυτών των µονάδων (Ζαµπούνης και Πατσής, 1997).  

Γίνεται έντονη προσπάθεια από τις κυρίαρχες τυποποιητικές µονάδες του χώρου 

να αναπτύξουν την αγορά του τυποποιηµένου ελαιολάδου µε ενηµέρωση και 

εκπαίδευση του Έλληνα καταναλωτή για την ποιότητα του ελληνικού τυποποιηµένου 

προϊόντος. Οι εταιρείες του κλάδου έχουν ως στόχο τη σταθερή βελτίωση του 

ελαιολάδου για να προστατέψουν τη φήµη τους και να ικανοποιήσουν τους 

καταναλωτές. 

• Χονδρέµποροι και εξαγωγείς 

Οι χονδρέµποροι και οι εξαγωγείς αποτελούν κι αυτοί µέρος της αλυσίδας 

εµπορίου του ελληνικού ελαιολάδου. Οι πρώτοι παρεµβάλλονται σε πολλά στάδια 

της εµπορίας, όπως, στην πώληση ελαιολάδου από τα ελαιουργεία στα τυποποιητήρια 

και από αυτά στις αλυσίδες τροφίµων και στους εξαγωγείς. Οι τελευταίοι 

αναλαµβάνουν τις εξαγωγές του προϊόντος 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. Η Ιταλία 

απορροφά σηµαντικές ποσότητες εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου µε αποτέλεσµα να 

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

στόχος των χονδρέµπορων και των εξαγωγέων είναι καθαρά η µεγιστοποίηση του 

κέρδους. 

• Αλυσίδες τροφίµων 

Οι αλυσίδες τροφίµων είναι αυτές που διενεργούν το λιανεµπόριο στην αλυσίδα 

εµπορίου του ελληνικού ελαιολάδου. Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη µεγάλων 

αλυσίδων τροφίµων στην αγορά αποτέλεσε σηµαντικό εµπόδιο εισόδου των µικρών 

εταιρειών στα ράφια των µεγάλων Σούπερ Μάρκετ. Οι δυσκολίες προέρχονται λόγω 
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της κοινής πρακτικής της αγοράς να υποχρεώνει τις εταιρείες να πληρώνουν ένα 

ειδικό ποσό χρηµάτων για την είσοδο ενός νέου προϊόντος στο Σούπερ Μάρκετ. 

Επίσης, ο χώρος για τα ελαιόλαδα στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ έχει µειωθεί, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης των σπορέλαιων. Αυτό συµβαίνει 

γιατί το όφελος από τις πωλήσεις των σπορέλαιων είναι µεγαλύτερο από το 

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

Η προβολή του Ελληνικού ελαιολάδου, όπως επίσης και η τυποποίησή του, είναι 

πολύ σηµαντικοί παράγοντες για την διατήρηση υψηλής ποιότητας και τιµής του 

ελαιολάδου και κατά συνέπεια την αύξηση των εξαγωγών της χώρας µας. Πολλές 

προσπάθειες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία και διάφορους φορείς 

για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο οποίος αναµένεται να βοηθήσει και στην 

τουριστική προβολή της Ελλάδας. 

 

Πολύ σηµαντική πρόταση ήταν αυτή του Συνδέσµου Ελαιοκοµικών ∆ήµων 

Κρήτης (Σ.Ε.∆Η.Κ.) που έγινε το 2003, για συνδροµή του υπουργείου Μεταφορών 

και Επικοινωνιών στην προβολή του Κρητικού ελαιολάδου στα µεγαλύτερα 

αεροδρόµια της χώρας και στα καράβια που εξυπηρετούν την Κρήτη. Η πρόταση 

αυτή αφορούσε την τοποθέτηση διαφηµιστικών ταµπλό µε θέµα το Κρητικό 

ελαιόλαδο καθώς και  την εκτύπωση και διανοµή φυλλαδίου του Σ.Ε.∆Η.Κ. µε τίτλο 

‘Κρητικό ελαιόλαδο – Το µυστικό της µακροζωίας’ σε τεύχη του περιοδικού ‘Κίνηση 

– Motion’ της Ολυµπιακής Αεροπορίας. 

 

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί το πρόγραµµα «Κότινος» για την προώθηση της 

κατανάλωσης και εµπορίας του ελαιολάδου στην Ελλάδα και σε 10 ακόµα χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2005-2007. Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί συνέχεια 

αντίστοιχου προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 2003-2004 και την 

υλοποίησή του στην Ελλάδα έχει αναλάβει ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 

Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.). Το πρόγραµµα προβλέπει δράσεις 

ενηµέρωσης-προβολής σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, περιοδικά, προωθητικές ενέργειες 

σε σηµεία πώλησης, λειτουργία ανοιχτής γραµµής ενηµέρωσης, προβολή στο 
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διαδίκτυο, καθώς και ενέργειες δηµοσιότητας και δηµοσίων σχέσεων σε πολλές 

αγορές του εξωτερικού. 

 

Ένα ακόµα πρόγραµµα είναι αυτό του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

(Σ.Ε.Β.Ε.), σε συνεργασία µε την κοινοπραξία Promagro, το οποίο έχει ως στόχο την 

προώθηση και προβολή πιστοποιηµένων αγροτικών προϊόντων, µεταξύ των οποίων 

βρίσκεται και το ελαιόλαδο, σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης (Γαλλία, Γερµανία, Μ. 

Βρετανία, Σουηδία και Ελλάδα). Στις ενέργειες του προγράµµατος περιλαµβάνεται 

συµµετοχή σε εκθέσεις, εκπόνηση ερευνών αγοράς για τα προωθούµενα προϊόντα 

στη Γερµανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία και Σουηδία, καθώς και έκδοση προωθητικού 

υλικού για την κάθε επιχείρηση και τα προϊόντα της, δηµιουργία διαφηµιστικών 

αφισών, προβολή από το διαδίκτυο και χρήση των υπηρεσιών e-partenariat του 

Σ.Ε.Β.Ε. 

Σηµαντική πρωτοβουλία είναι αυτή του Συνδέσµου Ελαιοκοµικών ∆ήµων 

Κρήτης (Σ.Ε.∆Η.Κ.) για την δηµιουργία του «∆ικτύου Επιχειρήσεων Προϊόντων 

Ελαιολάδου Κρήτης», το οποίο θα περιλαµβάνει επιχειρήσεις που θα χρησιµοποιούν 

σε όλα ανεξαρτήτως τα προϊόντα που παράγουν αποκλειστικά παρθένο Κρητικό 

ελαιόλαδο. Στόχος του ∆ικτύου είναι η ανάδειξη και προβολή της υγιεινής, 

γευστικής, ποιοτικής και πολιτιστικής αξίας του Κρητικού ελαιολάδου, την ποιοτική 

βελτίωση του τουριστικού και ιδιαίτερα του αγροτουριστικού προϊόντος της Κρήτης 

από πλευράς ποιοτικής και υγιεινής διατροφής και την προβολή και προώθηση των 

τοπικών παραδοσιακών προϊόντων που έχουν ως βάση το ελαιόλαδο. Βασικό κορµό 

του ∆ικτύου αποτελούν τα ‘Εστιατόρια Αποκλειστικής Χρήσης Ελαιολάδου’, στα 

οποία περιλαµβάνονται εστιατόρια και ταβέρνες που έχουν κατά βάση παραδοσιακό 

χαρακτήρα και τα φαγητά που προσφέρουν παρασκευάζονται αποκλειστικά µε 

παρθένο Κρητικό ελαιόλαδο. Στο δίκτυο περιλαµβάνονται επίσης και ‘Καταστήµατα 

Εµπορίας Παραδοσιακών Προϊόντων Ελαιολάδου’, καθώς και ‘Εργαστήρια 

Παραδοσιακών Προϊόντων Ελαιολάδου’, τα οποία παρασκευάζουν ή και διαθέτουν 

παραδοσιακά Κρητικά προϊόντα που έχουν ως βάση ή περιέχουν παρθένο Κρητικό 

ελαιόλαδο. 
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Τέλος, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προβολή του Κρητικού ελαιολάδου, 

ο Σ.Ε.∆Η.Κ. ετοιµάζει την έκδοση φυλλαδίων για τα ‘ποιοτικά ελαιόλαδα’, 

αρχίζοντας µε τα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. της Κρήτης. Τα φυλλάδια αυτά, τα οποία 

σχεδιάζεται να διατεθούν σε διεθνείς εκθέσεις, θα εκδοθούν αρχικά στην Αγγλική 

γλώσσα και αργότερα ενδεχοµένως στην Γερµανική και θα περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά των Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. της Κρήτης που έχουν ήδη αναγνωριστεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι τα φυλλάδια να βοηθήσουν στην αξιοποίηση 

των Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. και στην προβολή τους στον εµπορικό κόσµο και το 

καταναλωτικό κοινό κυρίως του εξωτερικού. 

2.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
 

Λόγω της πολύ θετικής εικόνας των προϊόντων ελαιολάδου, και της σηµασίας που 

έχει η ελαιοκοµία για πολλά κράτη µέλη και της κυριαρχίας της Ε.Ε. στην παγκόσµια 

αγορά ελαιολάδου, η µελλοντική πολιτική στον τοµέα του ελαιολάδου θα έχει ως 

βασικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Στο πλαίσιο του 

µεταβατικού καθεστώτος που καθιερώθηκε το 1998 τροποποιήθηκαν οι ορισµοί των 

κατηγοριών ελαιολάδου για να µπορέσουν να καθιερωθούν αυστηρότεροι κανόνες 

και να εφαρµοστούν πιο σύγχρονες και αποτελεσµατικές µέθοδοι οργανοληπτικής 

ανάλυσης. Αυτές οι µέθοδοι έγιναν ακόµη πιο ακριβείς το 2001 στο πλαίσιο µιας 

εκστρατείας που είχε ως στόχο να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να επικεντρώσουν τη 

προσπάθειά τους στην ποιότητα του ελαιολάδου. Τα ισχύοντα πρότυπα βασίζονται σε 

ένα νέο ορισµό των πυρηνελαίων και επιτρέπουν τον πλήρη διαχωρισµό ανάµεσα σε 

αυτά τα έλαια και στα µειονεκτικά παρθένα έλαια. Θεσπίστηκαν επίσης κανόνες για 

τη βελτίωση των µεθόδων ανάλυσης, για τον προσδιορισµό της ποιότητας των 

προϊόντων και για τον καθορισµό διαδικασιών συγκρότησης των οµάδων 

δοκιµαστών. 

Ο κανονισµός σχετικά µε την εµπορία προϊόντων του ελαιολάδου προβλέπει τα 

πρότυπα για τη συσκευασία, την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση που 

απαιτούνται για την εµπορία στην Ε.Ε., δηλαδή παρέχει σηµαντικές εγγυήσεις στον 
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καταναλωτή και επιτρέπει στους παραγωγούς να µεγιστοποιούν τα κέρδη τους 

πουλώντας προϊόντα υψηλής ποιότητας. Τα κυριότερα σηµεία του Κανονισµού είναι 

• Το ελαιόλαδο έχει κυρίως οργανοληπτικές και θρεπτικές ιδιότητες οι οποίες, 

λαµβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής του, του ανοίγουν µια αγορά σε 

σχετικά υψηλές τιµές σε σχέση µε τις περισσότερες άλλες φυτικές λιπαρές 

ουσίες. Έχοντας υπόψη αυτή την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να 

προβλεφθούν για το ελαιόλαδο νέοι κανόνες εµπορίας. 

• Ως "λιανικό εµπόριο" θεωρείται η πώληση, στον τελικό καταναλωτή, ελαίου 

που παρουσιάζεται ως έχει ή είναι ενσωµατωµένο σε τρόφιµο. 

• Για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα των πωλουµένων ελαιολάδων, πρέπει 

να προβλεφθούν για το λιανικό εµπόριο συσκευασίες µικρού µεγέθους. Έτσι, 

παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή προσυσκευασµένα σε συσκευασίες 

µέγιστης χωρητικότητας πέντε λίτρων. Οι συσκευασίες αυτές είναι 

εφοδιασµένες µε σύστηµα ανοίγµατος που καταστρέφεται µετά την πρώτη 

χρήση του. Ωστόσο, για τα έλαια που προορίζονται για την κατανάλωση σε 

εστιατόρια, νοσοκοµεία, καντίνες ή άλλες παρόµοιες συλλογικές εστιάσεις, τα 

κράτη µέλη µπορούν να καθορίσουν, συναρτήσει του τύπου της σχετικής 

µονάδας, µέγιστη χωρητικότητα των συσκευασιών ανώτερη των πέντε λίτρων. 

• Στη σήµανση των ελαίων πρέπει να περιλαµβάνεται µε τρόπο ευκρινή και 

ανεξίτηλο, εκτός από την ονοµασία πωλήσεως η πληροφορία για την 

κατηγορία του ελαίου: α διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα κλεισίµατος. α) για 

το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: "ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που 

παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους 

• το παρθένο ελαιόλαδο: "ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας 

από ελιές και µόνο µε µηχανικές µεθόδους"· 

• το ελαιόλαδο - αποτελούµενο από εξευγενισµένα ελαιόλαδα και παρθένα 

ελαιόλαδα: "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν 

υποστεί επεξεργασία εξευγενισµού και έλαια που έχουν παραχθεί 

απευθείας από ελιές"· 
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• για το πυρηνέλαιο: "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που 

προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη µετά την 

εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις 

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

από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείας 

από ελιές". 

• Ο προσδιορισµός της καταγωγής στη σήµανση µπορεί να αναγράφεται 

µόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το παρθένο ελαιόλαδο. Ως 

"προσδιορισµός της καταγωγής" θεωρείται η ένδειξη ενός γεωγραφικού 

ονόµατος επί της συσκευασίας ή επί της ετικέτας που συνδέεται µε αυτό. 

Ο προσδιορισµός της καταγωγής είναι δυνατός σε περιφερειακό επίπεδο 

για τα προϊόντα τα οποία απολαµβάνουν προστατευόµενης ονοµασίας 

προέλευσης ή προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης. Στις άλλες 

περιπτώσεις ο προσδιορισµός της καταγωγής συνίσταται στην ένδειξη 

ενός κράτους µέλους της Κοινότητας ή µιας τρίτης χώρας. Η περιγραφή 

της καταγωγής που µνηµονεύει κράτος µέλος ή την Κοινότητα, 

αντιστοιχεί στη γεωγραφική ζώνη στην οποία συγκοµίσθηκαν οι ελιές και 

όπου βρίσκεται το ελαιοτριβείο στο οποίο το εν λόγω έλαιο εξήχθη από τις 

ελιές. 

• Οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών µπορούν να 

αναγράφονται µόνον αν βασίζονται στα αποτελέσµατα αναλυτικής 

µεθόδου. Η ονοµασία πώλησης ενός µείγµατος ελαιολάδου και άλλων 

φυτικών ελαίων πρέπει να είναι η ακόλουθη: "Μείγµα φυτικών ελαίων (ή 

συγκεκριµένα ονόµατα των υπόψη φυτικών ελαίων) και ελαιολάδου", 

ακολουθούµενη αµέσως µετά από την ένδειξη του ποσοστού του 

ελαιολάδου στο µείγµα. 

• Στην ετικέτα δεν επιτρέπεται να αναφέρονται ιδιότητες που δεν έχουν 

αποδοθεί στα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. 

• Απαγορεύεται τρόφιµα που περιέχουν ελαιόλαδο να εκµεταλλεύονται τον 

καταναλωτή προβάλλοντας τη φήµη του ελαιολάδου, χωρίς να 

παρουσιάζουν την πραγµατική σύνθεση του προϊόντος. Κατά συνέπεια, 

πρέπει να εµφαίνεται σαφώς στις ετικέτες το ποσοστό ελαίου, καθώς και 
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ορισµένες ενδείξεις για τα προϊόντα που αποτελούνται αποκλειστικά από 

µείγµα φυτικών ελαίων. 

• Οι άλλες ενδείξεις που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να στηρίζονται 

από αντικειµενικά στοιχεία, για να αποφευχθούν κίνδυνοι καταχρήσεων 

εις βάρος του καταναλωτού και εκτροπών του ανταγωνισµού στην αγορά 

των σχετικών ελαίων. 

• Το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η διεύθυνση του παρασκευαστή, 

συσκευαστή ή πωλητή που αναγράφεται στη σήµανση προβαίνει σε 

δειγµατοληψίες και εξακριβώνει την ακρίβεια των ενδείξεων της 

σήµανσης. 

• Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα στα οποία περιλαµβάνεται 

ένα σύστηµα κυρώσεων για να διασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος 

κανονισµού. Τα κράτη µέλη µπορούν να καθιερώσουν σύστηµα έγκρισης 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µε την εµπορία ελαιολάδου, οι 

εγκαταστάσεις συσκευασίας των οποίων βρίσκονται στο έδαφός τους. Η 

έγκριση και ένας αλφαριθµητικός κωδικός αναγνώρισης χορηγούνται σε 

κάθε επιχείρηση που υποβάλλει τη σχετική αίτηση και η οποία πληροί 

τους ακόλουθους όρους 

διαθέτει εγκαταστάσεις συσκευασίας, δεσµεύεται να συγκεντρώνει και να διατηρεί τα 

δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπει το κράτος µέλος, διαθέτει σύστηµα 

αποθήκευσης που επιτρέπει τη διεξαγωγή ικανοποιητικού για το συγκεκριµένο 

κράτος µέλος ελέγχου της προέλευσης των ελαίων των οποίων προσδιορίζεται η 

καταγωγή. Η σήµανση φέρει, ενδεχοµένως, τον αλφαριθµητικό κωδικό αναγνώρισης 

της εγκεκριµένης επιχείρησης συσκευασίας. 

• Ο παρών κανονισµός αρχίζει να εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 2002. Η 

ποιότητα είναι βασικός παράγοντας για την αύξηση της εµπιστοσύνης των 

καταναλωτών και της κατανάλωσης τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις τρίτες χώρες. 

Το ελαιόλαδο είναι γνωστό ως προϊόν υψηλής ποιότητας και η δηµιουργία 

µιας στρατηγικής για την ποιότητα είναι µία από τις πιο σηµαντικές πτυχές 

των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. Εντούτοις, η ποιότητα δεν µπορεί να επιτευχθεί 

µόνο µε την κοινοτική νοµοθεσία. Απαιτεί τη συµµετοχή όλων αυτών που 
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ασχολούνται µε την παραγωγή και την εµπορία: των παραγωγών, των 

ελαιοτριβείων, των µεταποιητών και αυτών που το εµπορεύονται. Στο πλαίσιο 

αυτό η µεταρρύθµιση του 2004 παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να 

αφαιρούν ένα περιορισµένο ποσοστό των ενισχύσεων για την εµπορία και να 

το διαθέτουν σε οργανώσεις («εγκεκριµένες διεπαγγελµατικές οργανώσεις») 

που ασχολούνται µε δραστηριότητες όπως είναι η µελέτη της αγοράς, η 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της παραγωγής ελαιολάδου, η 

βελτίωση της ποιότητας και η ανιχνευσιµότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη προσπάθειά της να προστατέψει τους καταναλωτές 

και τους στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για το κλάδο του ελαιολάδου 

εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865 / 2004 στις 29 Απριλίου του 2004, στον οποίο 

ένα µέρος του αναφέρεται στο σύστηµα εισαγωγών ελαιολάδου της Ε.Ε. από τις 

τρίτες χώρες. 

• Για κάθε εισαγόµενη ποσότητα ελαιολάδου στην Κοινότητα απαιτείται η 

προσκόµιση άδειας εισαγωγής. Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται από τα κράτη 

µέλη για κάθε ενδιαφερόµενο που υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από 

τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα. 

• Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι εν λόγω άδειες 

εκδίδονται κατόπιν σύστασης εγγύησης, µε την οποία διασφαλίζεται ότι τα 

προϊόντα εισάγονται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Πλην ανωτέρας 

βίας, η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν µέρει, εάν η εισαγωγή δεν 

πραγµατοποιηθεί εµπροθέσµως ή πραγµατοποιηθεί µόνο εν µέρει. 

• Για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εφοδιασµός της κοινοτικής αγοράς µε 

ελαιόλαδο µέσω εισαγωγών από τρίτες χώρες, µπορεί να αποφασίζεται, 

• η µερική ή ολική αναστολή της εφαρµογής των δασµών του κοινού 

δασµολογίου για το ελαιόλαδο, καθώς και ο καθορισµός των λεπτοµερειών  

της εν λόγω αναστολής, 

• το άνοιγµα ποσόστωσης για την εισαγωγή ελαιολάδου µε µειωµένο 

συντελεστή δασµών του κοινού δασµολογίου, καθώς και ο καθορισµός των 

λεπτοµερειών διαχείρισης της εν λόγω ποσόστωσης. 
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• Εάν, λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών, η κοινοτική αγορά υφίσταται ή 

απειλείται να υποστεί σοβαρές διαταραχές που θα µπορούσαν να θέσουν σε 

κίνδυνο τους στόχους της νέας ΚΑΠ, είναι δυνατόν να εφαρµόζονται κατά τις 

συναλλαγές µε τις χώρες που δεν είναι µέλη του ΠΟΕ, τα ενδεικνυόµενα 

µέτρα, µέχρις ότου εκλείψει η εν λόγω διαταραχή ή απειλή διαταραχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

Ο ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο 

 

26 

 

3.1 Ο ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

Ο ελαιοκοµικός τοµέας για την Ελλάδα είναι από τους σηµαντικότερους 

γεωργικούς κλάδους γι’ αυτό το λόγο είναι χρήσιµο να αναφερθούν µερικά στοιχεία. 

Κατά την τελευταία απογραφή του 2001καταγράφτηκαν 35.790.843 στρέµµατα 

καλλιεργήσιµης γης σε όλη την Ελλάδα. Η αύξηση από το 1991 είναι της τάξης του 

0,55% γιατί τότε η καλλιεργούµενη γη ήταν 35.594.310. Το 2001 η έκταση που 

καλλιεργείται µε ελαιόδενδρα είναι 7.875.000 στρέµµατα και παρατηρείται µια 

αύξηση 16% αφού στην προτελευταία απογραφή η αντίστοιχη έκταση ήταν 6.787.616 

(Στατιστική Επετηρίδα Ελλάδος). 

Η καλλιέργεια των ελαιοδένδρων µε σκοπό τη παραγωγή βρώσιµων ελιών και 

ελαιολάδου συναντιέται στην Ελλάδα σε όλες τις περιοχές, δηλαδή, σε πεδινές, 

ηµιορεινές αλλά και ορεινές. Αποτελεί µια οικονοµική διέξοδο για τις ορεινές 

περιοχές αν και οι ελαιώνες που βρίσκονται στα ορεινά είναι σαφώς λιγότεροι σε 

στρέµµατα από αυτούς των ηµιορεινών και ιδιαίτερα των πεδινών. Σηµαντικός 

παράγοντας στην επιλογή του παραγόµενου προϊόντος (ελιά ή ελαιόλαδο) είναι η 

παρουσία ποτιστικών εδαφών. Οι ελαιώνες διακρίνονται σε ποτιστικούς ή ξηρικούς. 

Στη περίπτωση των ποτιστικών οι ελαιοπαραγωγοί παράγουν την ελιά και την 

εµπορεύονται κυρίως ως βρώσιµη ενώ µία µικρή ποσότητα ελιών χρησιµοποιείται για 

τη παραγωγή ελαιολάδου. Αντίθετα, οι ελαιοπαραγωγοί µε ξηρικά εδάφη επιλέγουν 

τη παραγωγή ελαιολάδου γιατί το µικρό µέγεθος των ελιών δεν τους επιτρέπει να τις 

εµπορευτούν ως βρώσιµες. Στους παρακάτω πίνακες εµφανίζονται στοιχεία για την 

έκταση των ελαιώνων, τα ελαιόδενδρα και τη παραγωγή βρώσιµων και 

ελαιοποιήσιµων ελιών. 

Η αύξηση της συµµετοχής του ελαιοκοµικού κλάδου στο γεωργικό τοµέα της 

χώρας µας είναι χαρακτηριστική και αναµένεται να έχει την ίδια πορεία στο µέλλον. 

Οι νοµοί που διακρίνονται για τη παραγωγή ελαιολάδου είναι η Μεσσηνία, το 

Ηράκλειο, τα Χανιά, η Κέρκυρα και η Λέσβος. Ενδεικτικά παρατίθεται η παραγωγή 

των παραπάνω νοµών για τις πιο πρόσφατες χρονιές, για τις οποίες υπάρχουν 

στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 
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Στο σύνολο της χώρας µας η παραγωγή ελαιολάδου κυµαίνεται γύρω στους 

400.000 τόνους κάθε έτος. Η εθνική στατιστική υπηρεσία διαθέτει στοιχεία για τη 

παραγωγή του ελαιολάδου τόσο για το σύνολο της χώρας, όσο και για τις πεδινές, 

ηµιορεινές και ορεινές περιοχές αυτής. 

3.2 Ο ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

 

Οι κυριότερες χώρες παραγωγής ελαιολάδου είναι οι τρεις Μεσογειακές 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα οι οποίες παράγουν το 

75% της παγκόσµιας παραγωγής ελαιολάδου. Το µεγαλύτερο µέρος από το υπόλοιπο 

παράγουν επτά άλλες Μεσογειακές χώρες (Τυνησία, Τουρκία, Συρία, Μαρόκο, 

Ισραήλ, Πορτογαλία, Αλγερία). Οι Η.Π.Α. (Καλιφόρνια) έχουν µια ετήσια παραγωγή 

η οποία µόλις αγγίζει το 0,1% της παγκόσµιας παραγωγής. Στις ελαιοπαραγωγικές 

χώρες έχει τα τελευταία χρόνια προστεθεί και η Αυστραλία, µε ετήσια παραγωγή 

1.000 τόνους η οποία αναµένεται να αυξηθεί τα τελευταία χρόνια 

 

Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουµε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια 

σηµαντική µείωση στις Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου προς την Ιταλία και την 

Ισπανία. Παρά την µεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία το 2003, που ήταν 

38,8%, οι συνολικές εξαγωγές ελαιολάδου της χώρας από το 1999 έως το 2003 

επηρεάστηκαν άµεσα και εµφανίζουν µείωση 50,2%. Σε σύνολο, οι εξαγωγές προς 

την Ιταλία ήταν αξίας 186,4 εκατοµµυρίων ευρώ και αποτελούσαν το 78,8% των 

συνολικών Ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου. Σηµαντική µείωση, της τάξεως του 

69%, παρουσιάζουν επίσης οι συνολικές Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου προς την 

Ισπανία για τα έτη 1999-2003. Κατά την διάρκεια αυτών των ετών, καταγράφηκαν 

σηµαντικές αυξοµειώσεις, µε µεγαλύτερη την αύξηση που παρατηρήθηκε το 2003 

που ήταν 1356,66%! Οι εξαγωγές προς την Ισπανία ήταν αξίας 8 εκατοµµυρίων ευρώ 

και αποτελούσαν το 3,4% των Ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου. Στο σύνολο των 

χωρών, η µεγαλύτερη πτώση στις Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου σηµειώθηκε στην 

Ολλανδία, µε 84,4%. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
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Πηγή: EUROSTAT, επεξεργασία Σ.Ε.Β.Ε. 

 

Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία ιδιαίτερη αύξηση στις συνολικές Ελληνικές 

εξαγωγές ελαιολάδου για την περίοδο 1999-2003 παρουσιάζεται στην Ελβετία 

(116,6%), στον Καναδά (106%) και στην Αυστραλία (99,5%). Στις ΗΠΑ, παρά το 

γεγονός ότι οι εξαγωγές µειώθηκαν το 2003 κατά 9,29%, στο σύνολο των εξαγωγών 

για τα έτη 1999-2003 σηµειώνεται αύξηση 38,4%, που αντιστοιχεί σε µερίδιο 3,7%. 

Το µερίδιο αυτό αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά µετά την συµφωνία εταιρείας-

κολοσσού στην Αµερική µε εκπροσώπους της ‘Ελαιουργικής’ και της ‘Ένωσης 

Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηρακλείου’ για εξαγωγές χιλιάδων τόνων τυποποιηµένου 

ελαιολάδου στην τεράστια αµερικανική αγορά. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι κύριες ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας 

στις εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου είναι η Ιταλία και η Ισπανία. Ο ανταγωνισµός µε 

τις χώρες αυτές είναι µεγάλος και αν λάβουµε υπόψη µας ότι η Ιταλία εισάγει 

Ελληνικό ελαιόλαδο και το µεταπωλεί ως Ιταλικό, καταλαβαίνουµε το µέγεθος της 

αγοράς που χάνει η Ελλάδα. 

 

Η αξία των εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου της Ισπανίας το 2003 ήταν αξίας 

996,4 εκατοµµυρίων ευρώ και της Ιταλίας 576,8 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ της 

Ελλάδας 236,45 εκατοµµυρίων ευρώ (στοιχεία Σ.Ε.Β.Ε.). 
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Η Ισπανία εµφάνισε ιδιαίτερη αύξηση στις εξαγωγές ελαιολάδου την περίοδο 

1999-2003. Από 437,1 εκατοµµύρια ευρώ το 1999 έφτασε τα 996,4 εκατοµµύρια 

ευρώ το 2003, σηµειώνοντας αύξηση 128%! Σε αυτό βέβαια συντελεί το γεγονός ότι 

οι εξαγωγές της προς την Ιταλία την περίοδο αυτή ήταν αυξηµένες κατά 235,8%, 

έχοντας µερίδιο 53,2%. Αξίζει να αναφέρουµε ότι η Ισπανία εξάγει και σε χώρες στις 

οποίες δεν φτάνει το Ιταλικό και το Ελληνικό ελαιόλαδο. Στις χώρες αυτές, που είναι 

το Μεξικό, το Μαρόκο και η Νότια Κορέα, σηµειώνεται ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση 

εξαγωγών Ισπανικού ελαιολάδου για την περίοδο αυτή, µε ποσοστό 2.181,3%, 

14.585,7% και 12.645,8% αντίστοιχα (στοιχεία Σ.Ε.Β.Ε.). 

 

Τέλος, οι εξαγωγές της Ιταλίας για την περίοδο 1999-2003 σηµείωσαν αύξηση 

31,2% και έφτασαν από 439,5 εκατοµµύρια ευρώ το 1999 τα 576,8 εκατοµµύρια 

ευρώ το 2003. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 29,6% των Ιταλικών εξαγωγών 

ελαιολάδου που κατευθύνεται στις ΗΠΑ σήµερα, έχει σηµειώσει αύξηση 62,4% την 

περίοδο 1999-2003. 

 

Η παγκόσµια κατανάλωση ελαιολάδου παρουσιάζει αυξητική τάση τα 

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στις χώρες παραγωγής του ελαιολάδου. Η 

κατανάλωση ελαιολάδου στις µη ελαιοπαραγωγικές χώρες. ΗΠΑ και Καναδά, µέχρι 

το 1983, και στην Αυστραλία µέχρι το 1990, ήταν περιορισµένη και προήρχετο 

κυρίως από τους µετανάστες των ελαιοπαραγωγών χωρών Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία 

καθώς και των άλλων Μεσογειακών χωρών. Η εικόνα αυτή αλλάζει µετά τα έτη αυτά 

οπότε αρχίζει η συστηµατική καµπάνια του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου η 

οποία στηρίχθηκε στα αποτελέσµατα της µελέτης των επτά χωρών, όπου 

καταδεικνύεται η µακροβιότητα και οι µειωµένοι θάνατοι από καρδιαγγειακές 

παθήσεις σε περιοχές όπου η χρήση λιπαρών υλών περιοριζόταν µόνο στο ελαιόλαδο, 

καθώς και στη «Μεσογειακή δίαιτα». Ταυτόχρονα ιατρικές µελέτες καταδεικνύουν 

την υπεροχή του ελαιολάδου, ενός λαδιού που είναι πλούσιο σε µονοακόρεστα 
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λιπαρά οξέα. Στην κρίσιµη αυτή περίοδο οι Ιταλοί είναι ήδη οργανωµένοι στην αγορά 

των ΗΠΑ και του Καναδά, µε τοπικά δίκτυα διανοµών, µε την κουζίνα τους ήδη 

διαδεδοµένη στην Αµερική και µε την παρουσία των Ιταλών µεταναστών πολύ πιο 

έντονη από των Ελλήνων και µε περισσότερη διείσδυση στην αµερικανική κοινωνία.  

Η ετήσια κατανάλωση από 25.000 τόνους µέχρι το 1983 εκτινάσσεται µέσα 

σε µια δεκαετία στους 425.000 τόνους µετά την καµπάνια του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 

Ελαιολάδου. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στον Καναδά. Η κατάσταση στην 

Αυστραλία εξελίσσεται διαφορετικά. Η αγορά ελαιολάδου κυριαρχείται από τους 

Ισπανούς µε ένα ποσοστό 60%, παρ’ όλο ότι δεν υπάρχει σηµαντικός ισπανικός 

πληθυσµός στη χώρα αυτή. Η επιτυχία των Ισπανών οφείλεται στο ότι αυτοί 

ξεκίνησαν πρώτοι και οργάνωσαν την αγορά τους κατ’ ευθείαν στα κύρια σηµεία 

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

κυρίως στα Ethnic shops. Ταυτόχρονα η ενηµερωτική καµπάνια του ∆ιεθνούς 

Συµβουλίου από το 1990 είχε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα των ΗΠΑ και Καναδά. Η 

ετήσια κατανάλωση από 10.000 τόνους το 1990 εκτινάσσεται στους 18.000 τόνους 

µέσα σε µια τετραετία. Εκτός από τις προαναφερθείσες χώρες και σε άλλες χώρες, 

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

παρουσιάζει µια σηµαντική αύξηση και θα πρέπει να αποτελέσει στόχο των 

εξαγωγικών εταιρειών. 

 Η περίπτωση της Ιαπωνίας αποτελεί ένα λαµπρό παράδειγµα στρατηγικής 

διείσδυσης ενός προϊόντος, αγνώστου στις γαστριµαργικές συνήθειες του λαού 

αυτού, από τους Ιταλούς. Η εισαγωγή ελαιολάδου συνοδεύτηκε από τη 

προαναφερθείσα καµπάνια του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου µε ταυτόχρονη 

παρουσίαση της ιταλικής κουλτούρας και κουζίνας καθώς και των πλεονεκτηµάτων 

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

ιταλικός χαρακτήρας της διατροφής αυτής. Στην Αγγλία η αγορά ακολούθησε άλλο 

µονοπάτι. Με έντονη την παρουσία ιδιωτικής ετικέτας στα προϊόντα των σούπερ-

µάρκετ, το ελαιόλαδο δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Σήµερα το 60% των 

συνολικών πωλήσεων τυποποιηµένου ελαιολάδου διατίθεται µε ετικέτες του 

αντίστοιχου σούπερ- µάρκετ, δηλαδή χωρίς ταυτότητα προέλευσης. Το υπόλοιπο 

40% κυριαρχείται από δύο άλλες µάρκες ιταλικής προέλευσης. Η Ιταλία είναι η χώρα 

που τροφοδοτεί τη Γερµανία µε µεγάλες ποσότητες ελαιολάδου καθώς το µερίδιο 
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αγοράς του ιταλικού ελαιολάδου σ’ αυτήν κυµαίνεται από 80 έως 90 %. Η Γερµανία 

είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εµφανίζει τη µεγαλύτερη αύξηση στην 

κατανάλωση ελαιολάδου. Η κατά κεφαλή κατανάλωση αυξήθηκε κατά 164% από το 

1994 ως το 2003 σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων (FAO). Η 

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

ελαιολάδου που καταναλωνόταν ήταν περίπου 38.500 τόνους και το 2007 άγγιξε τους 

46.000 τόνους.  

Παγκοσµίως, η παραγωγή και η κατανάλωση ελαιολάδου παρουσιάζει 

αυξητική τάση. Στον τοµέα της παραγωγής η διακύµανση από έτος σε έτος είναι 

µεγαλύτερη. Παρά το γεγονός αυτό η παραγωγή έχει σχεδόν διπλασιαστεί. 

∆ιπλασιασµός παρατηρείται και στη ποσότητα ελαιολάδου που καταναλώνεται, µε 

την αυξητική τάση να είναι πιο σταθερή από αυτή της παραγωγής. 

Σε νέα εποχή µπαίνει ο ελαιοκοµικός τοµέας. Το ελαιόλαδο σταδιακά θα 

πάψει να είναι ένα µεσογειακό προϊόν και η παραγωγή του θα επεκταθεί σε όλο τον 

κόσµο. Η Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η Αργεντινή και Αυστραλία θα είναι µεταξύ των 

νέων µεγάλων δυνάµεων του κλάδου. Στόχος τους είναι η παραγωγή τους να 

ξεπεράσει τα µεγέθη της Ισπανίας και των άλλων µεγάλων δυνάµεων του κλάδου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ελαιοκοµικός τοµέας της Ελλάδας καλείται να βρει το 

δικό του δρόµο. 

Οι δύο βασικοί δρόµοι που διαµορφώνονται είναι η επένδυση στην 

παραδοσιακή ελαιοκοµία ή η επένδυση στις υπερεντατικές καλλιέργειες, που 

αναπτύσσονται µε ταχύτατους ρυθµούς σε όλο τον κόσµο. 

 Οι δύο αυτές επιλογές δείχνουν να είναι ανταγωνιστικές µεταξύ τους, ωστόσο 

δεν είναι. Αντιθέτως, είναι συµπληρωµατικές και δείχνουν ότι θα αναπτυχθούν 

παράλληλα τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στη χώρα µας. Στα νησιά του Αιγαίου  

είναι µονόδροµος η ανάπτυξη της παραδοσιακής ελαιοκοµίας, καθώς είναι πρακτικώς 

αδύνατο να εφαρµοστούν οι υπερεντατικές καλλιέργειες, εκτός ίσως από ορισµένες 

εξαιρέσεις. 

 Τα παραπάνω αποτελούν, το βασικό συµπέρασµα του ∆ιεθνούς Συνεδρίου 

που πραγµατοποιήθηκε στις 14 και 15 Απριλίου στην Αθήνα µε τίτλο «Ο 

ελαιοκοµικός τοµέας: Ατενίζοντας το 2020».  
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 Ο κλάδος της ελαιοκοµίας παρουσιάζει αντιφατικές τάσεις. Την ώρα που στις 

βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες της Ευρώπης οι παραγωγοί είναι απογοητευµένοι 

από τη µείωση των τιµών του ελαιολάδου στις άλλες ηπείρους του πλανήτη, η 

ελαιοκοµία καταγράφει ραγδαία ανάπτυξη. 

 Συγκεκριµένα, αυτή την περίοδο οι Ισπανοί ελαιοπαραγωγοί βγαίνουν στους 

δρόµους και διαµαρτύρονται για τις χαµηλές τιµές του ελαιολάδου. Οι Έλληνες 

συνάδελφοί τους σταδιακά εγκαταλείπουν την καλλιέργεια, καθώς σε πολλές 

περιπτώσεις δεν µπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος παραγωγής. Στην Καλιφόρνια 

των ΗΠΑ δηµιουργούνται συνεχώς νέοι, υπερεντατικοί ελαιώνες, όπου η συλλογή 

του καρπού γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικά µέσα και το κόστος παραγωγής είναι 

χαµηλό. 

 Υπερεντατικές καλλιέργειες αναπτύσσονται και στην Αυστραλία και την 

Αργεντινή. Ο Ισραηλινός καθηγητής του Εβραϊκού Πανεπιστηµίου της Ιερουσαλήµ 

Simon Lavee στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην περίπτωση αυστραλιανού ενιαίου 

ελαιώνα έκτασης 5.000 εκταρίων, δηλαδή 50.000 στρεµµάτων, στον οποίο 

εφαρµόζεται υπερεντατική καλλιέργεια ελιάς. 

Η δυναµική είσοδος νέων χωρών στην ελαιοκοµία δηµιουργεί νέους 

ανταγωνιστές για τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς. Γεγονός που σίγουρα θα πιέσει το 

ελληνικό ελαιόλαδο στις διεθνείς, αλλά και την εσωτερική αγορά. Αυτό σηµαίνει ότι 

θα πρέπει τα ελληνικά ελαιόλαδα να γίνουν πιο ανταγωνιστικά σε όλα τα επίπεδα, 

τιµή, συσκευασία, δίκτυα προώθησης, προβολή κ.λπ., ώστε να µη χάσουν τις αγορές 

που έχουν σήµερα. 

 Από την άλλη, η ανάπτυξης της ελαιοκαλλιέργειας θα βάλει το ελαιόλαδο 

στις καταναλωτικές συνήθειες εκατοµµυρίων ανθρώπων, µε αποτέλεσµα να 

διευρυνθεί το καταναλωτικό του κοινό. Κατά συνέπεια, και τα ελληνικά ελαιόλαδα 

θα έχουν πολύ περισσότερους δυνητικούς πελάτες. 

Οι φαινόλες και σειρά άλλων στοιχείων που περιλαµβάνει το ελαιόλαδο, το 

καθιστούν ένα πολυλειτουργικό τρόφιµο, που εκτός από τη θρέψη, προσφέρει και 

στην υγεία του ανθρώπινου οργανισµού. 

 Οι συνεχιζόµενες επιστηµονικές έρευνες δείχνουν πως το ελαιόλαδο στο 

πλαίσιο της µεσογειακής διατροφής συµβάλλει αποτελεσµατικά στην προστασία του 

ανθρώπου από καρδιαγγειακές παθήσεις, ισχαιµικά επεισόδια και εγκεφαλικά 
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επεισόδια. Αυτό το χαρακτηριστικό του ελαιολάδου σε συνδυασµό µε το µικρό όγκο 

παραγωγής του (σε σχέση µε την παγκόσµια κατανάλωση λιπαρών ουσιών) και το 

υψηλό κόστος παραγωγής, το καθιστούν ένα προϊόν για «λίγους» που έχουν την 

οικονοµική άνεση να το πληρώσουν.  

Τα πολυλειτουργικά τρόφιµα είναι µια κατηγορία προϊόντων που πέρα από τη 

θρεπτική αξία, συµβάλλουν και στην προστασία της υγείας του ανθρώπου. Συνήθως 

πρόκειται για φυσικά προϊόντα για τα οποία η επιστηµονική έρευνα έχει δείξει αυτά 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στην ίδια κατηγορία των πολυλειτουργικών τροφίµων 

µπορούν να ταξινοµηθούν η µαστίχα της Χίου, που αποδεδειγµένα προστατεύει τον 

ανθρώπινο οργανισµό από σειρά προβληµάτων υγείας, όπως έλκος του στοµάχου η 

φθορά της αδαµαντίνης των δοντιών κ.ά.. Στην ίδια κατηγορία µπορούν να ενταχθούν 

πολλά βότανα, το ιπποφαές, η σπιρουλίνα. 

 Στις ελαιοκοµικές χώρες αναπτύσσονται σειρά ερευνητικών προγραµµάτων 

που στοχεύουν στην ανάδειξη των ιδιαίτερων πολυλειτουργικών χαρακτηριστικών 

που έχουν τα ελαιόλαδα και οι βρώσιµες ελιές που παράγονται από ορισµένες 

ποικιλίες ελιάς, παραδοσιακές και µη. Αυτό σηµαίνει πως τα επόµενα χρόνια θα 

δούµε να αναπτύσσεται η προβολή συγκεκριµένων ελαιολάδων. ∆υστυχώς η χώρα 

µας δεν επενδύει στην επιστηµονική έρευνα για το ελαιόλαδο. Φυσικά ούτε ως σκέψη 

δεν περνάει από το µυαλό των υπευθύνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να 

επενδύσουν στη µελέτη και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχουν 

οι ποικιλίες ελιάς που καλλιεργούνται στα νησιά του Αιγαίου. 

Μεγάλο πλεονέκτηµα για τους ελαιοπαραγωγούς του Αιγαίου αποτελεί η 

επιστηµονική διαπίστωση ότι οι ξερικοί ελαιώνες δίνουν πολύ καλύτερης ποιότητας 

ελαιόλαδο. Εξ άλλου, το υψηλό κόστος παραγωγής του ελαιολάδου στη Λέσβο και τα 

νησιά του Αιγαίου είναι ένα ζήτηµα που µπορεί να αντιµετωπισθεί µε διαφοροποίηση 

της εµπορικής πολιτικής, διότι οι συνθήκες καλλιέργειας στα νησιά δεν µπορούν σε 

καµµία περίπτωση να προσεγγίσουν τις συνθήκες των ηπειρωτικών περιοχών. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα από τη σκοπιά αυτή ήταν η εισήγηση του προέδρου 

της Γαλλικής ∆ιεπαγγελµατική Ένωσης Ελαιολάδου Olivier Nasles. Η Γαλλία είναι η 

χώρα που έµαθε στην Ευρώπη τι είναι τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Έχει αναπτύξει 

µια παραγωγική και καταναλωτική κουλτούρα που αναδεικνύει τα πιστοποιηµένα 

προϊόντα και τα προϊόντα που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα στη 
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Γαλλία υπάρχει ιδιαίτερη πιστοποίηση για τα προϊόντα που προέρχονται από ορεινές 

περιοχές. Αυτή η εµπειρία θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάδειξη και 

προώθηση των νησιωτικών προϊόντων και της Ελλάδας. 

Μέρος των εσόδων του ελαιολάδου αυτού θα δίνεται για την κάλυψη των 

εξόδων λειτουργίας του Μουσείου - Ελαιουργείου Βρανά. 

3.3. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
 

Η Ελλάδα είναι η τρίτη µεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσµο, µετά 

την Ιταλία και την Ισπανία. Με κριτήριο την ποιότητα όµως, η Ελλάδα κατατάσσεται 

πρώτη στον κόσµο, καθώς σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου Ελληνικών 

Βιοµηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.), πάνω από το 70% της 

Ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. 

 

Σήµερα στην Ελλάδα, ο κανόνας που ισχύει είναι εξαγωγές χύµα ελαιολάδου. 

Η χώρα µας στο σύνολο εξάγει µεγάλες ποσότητες παρθένου ελαιολάδου, το οποίο 

όµως αγοράζεται σε µορφή χύµα από Ιταλικές κυρίως βιοµηχανίες. Οι βιοµηχανίες 

αυτές το χρησιµοποιούν ως βελτιωτικό στα διαφόρων ειδών ελαιόλαδα που παράγουν 

και το προωθούν στην αγορά τυποποιηµένο ως Ιταλικό, µε αποτέλεσµα η χώρα µας 

να κατέχει ένα πολύ µικρό µερίδιο αγοράς στο επώνυµο τυποποιηµένο παρθένο 

ελαιόλαδο. Οι εξαγωγές Ελληνικού ελαιολάδου σε µορφή χύµα αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 90% των συνολικών εξαγωγών ελαιολάδου της χώρας. 

 

Στις εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση και 

πάλι ακολουθώντας όµως αυτή την φορά την Ισπανία και την Ιταλία, πρώτη και 

δεύτερη χώρα αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάζει 

ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) σε µελέτη του σχετικά µε το 

Ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο, η Ελλάδα εξήγαγε το 2003 παρθένο ελαιόλαδο αξίας 

236,45 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Στο τοµέα του ελαιολάδου ο µεγάλος κυρίαρχος τόσο στις εξαγωγές όσο και 

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

αφού στις τάξεις της έχει τις τρεις µεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, 
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Ισπανία). Όσο για τις εισαγωγές παρατηρείται σηµαντική αύξηση τα τελευταία 

χρόνια µετά τη µερική απελευθέρωση του εµπορίου που αποφασίστηκε το 1994 στο 

Μαράκες. Η µείωση των δασµών επέδρασε θετικά στις εισαγωγές της Ένωσης αλλά 

και στη διείσδυση του ελαιολάδου της, καθώς παρατηρήθηκε άνοδος στις κύριες 

αγορές εισαγωγής (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Βραζιλία κ.α.) αν και σε 

µερικές από αυτές το ελαιόλαδο είχε ήδη ελεύθερη πρόσβαση.  

Τη δεκαετία του ’90 οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλυπταν το 54,5% 

των παγκόσµιων εξαγωγών στο τοµέα του ελαιολάδου (Commission of the European 

Communities, 2002). Από το 2000 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 57,1%. Η Ε.Ε. 

είναι, επίσης, η δεύτερη χώρα (συνασπισµός χωρών) στις εισαγωγές ελαιολάδου.  

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

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

εµπόριο ελαιολάδου µε τρίτες χώρες. Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί πως η 

Ελλάδα έχει µηδαµινή συνεισφορά στις εξαγωγές της Ε.Ε. γιατί οι εξαγωγές της σε 

χώρες εκτός της Ένωσης είναι ελάχιστες και δε ξεπερνούν τις 10.000 τόνους (IOOC). 

Οι επόµενες σχετικά µεγάλες εξαγωγικές χώρες είναι η Τυνησία, η Τουρκία και η 

Συρία. 

Η Ισπανία, η µεγαλύτερη εξαγωγική χώρα ελαιολάδου, εξάγει το 50% από τις 

ποσότητές της στην Ιταλία ενώ το υπόλοιπο στις ΗΠΑ, στη Γαλλία, στην 

Πορτογαλία, στην Ιαπωνία και στην Αυστραλία. Η χώρα µας εξάγει σχεδόν το 

σύνολο της ποσότητάς της στην Ιταλία και αυτό το γεγονός απεικονίζει το φτωχό 

δίκτυο εµπορίας που διαθέτει. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι πως το προϊόν 

εξάγεται σε µορφή χύµα και στη συνέχεια οι Ιταλοί συσκευάζουν και το εξάγουν µε 

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

Αυτό έχει ως συνέπεια οι Ιταλοί να κερδίζουν την υπεραξία του 

τυποποιηµένου και συσκευασµένου ελληνικού προϊόντος. Εκτός αυτού, είναι 

δύσκολη η είσοδος του ελληνικού ελαιολάδου σε αγορές, γιατί οι καταναλωτές έχουν 

συνδυάσει το συγκεκριµένο προϊόν µε τη χώρα της Ιταλίας. Ουσιαστικά, βοηθούµε 

τους Ιταλούς να αυξάνουν συνεχώς το µερίδιο αγοράς τους εις βάρος της χώρας µας. 

Γενικά, οι Έλληνες εξαγωγείς δεν έχουν εξειδικευτεί στη τυποποίηση, τη συσκευασία 

και τη σήµανση, µέσω ετικέτας, του προϊόντος µε αποτέλεσµα να µη βρίσκουν δίοδο 
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στο εξωτερικό, εκτός της Ιταλίας, η οποία ενδιαφέρεται για χύµα ελαιόλαδο ώστε να 

το επεξεργαστεί, να το εξάγει και ν’ αποκοµίσει τα οικονοµικά οφέλη. 

Οι µεγαλύτερες εισαγωγικές δυνάµεις στο πλανήτη είναι οι Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη εισάγει περίπου το 37% από 

τις ποσότητες ελαιολάδου που διακινούνται στο κόσµο και η δεύτερη περίπου το 

26%. Άλλες αγορές που εισάγουν σχετικά µεγάλες ποσότητες είναι η Ιαπωνία, η 

Βραζιλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Ιδιαίτερα, η Ιαπωνία αύξησε τις εισαγόµενες 

ποσότητές της τα τελευταία χρόνια κατά 100% αφού το 1995 εισήγαγε 16.500 τόνους 

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

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

την Τυνησία και την Τουρκία.  Η Ιταλία παρόλο που είναι η δεύτερη παραγωγικότερη 

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

µεγάλες ποσότητες ελαιολάδου. Είναι πλέον γνωστή η στρατηγική των Ιταλών να 

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

επεξεργάζονται και στη συνέχεια να το εµπορεύονται, είτε στη χώρα τους είτε στο 

εξωτερικό, ως ελαιόλαδο Ιταλικής καταγωγής. 

 

3.4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

Η ΚΟΑ ελαιολάδου πριν τη µεταρρύθµιση του 1998. 
 

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

πλευράς όγκου παραγωγής, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο παράγεται σε µεγάλες 

ποσότητες, αλλά και απασχολεί ένα µεγάλο µέρος των παραγωγών κυρίως των 

µεσογειακών χωρών. Γι’ αυτό το λόγο η Κοινή Οργάνωση Αγοράς του ελαιολάδου 

αποτελεί µία από τις πιο ολοκληρωµένες και συνεκτικές ΚΟΑ της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής. Ο βασικός κανονισµός, δηλαδή το νοµοθετικό κείµενο το οποίο 

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

κανονισµός 136/66. Αυτός ο κανονισµός διέθετε όλη την πανοπλία και κινήτρων που 

χρησιµοποιεί η ΚΑΠ: ενίσχυση στην παραγωγή, ενίσχυση στην κατανάλωση, 
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παρέµβαση, ιδιωτική αποθεµατοποίηση, επιστροφή εξαγωγών και δασµός κατά την 

εισαγωγή. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του αναφέρονται παρακάτω. Η εµπορική περίοδος 

αρχίζει κάθε χρόνο την 1η Νοεµβρίου. Το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας κάθε 

χρόνο καθορίζει το ύψος των τιµών και ενισχύσεων, οι οποίες συνθέτουν το 

µηχανισµό στήριξης του προϊόντος και ρύθµισης των αγορών. Ενδεικτική Τιµ 

Παραγωγού. Έχει µια θεωρητική σηµασία και αντιστοιχεί σε αυτό που θεωρείται ως 

δίκαιο εισόδηµα για τους ελαιοπαραγωγούς. 

Αντιπροσωπευτική Τιµή Αγοράς. Ορίζεται σε ένα ύψος σηµαντικά κατώτερο 

της ενδεικτικής τιµής παραγωγού, που θεωρείται ότι επιτρέπει την οµαλή διάθεση 

στην κατανάλωση, λαµβάνοντας υπ’ όψη και τις τιµές των άλλων ανταγωνιστικών 

φυτικών ελαίων. Ενίσχυση στην παραγωγή και Ενίσχυση στην κατανάλωση. Είναι η 

διαφορά µεταξύ των δύο παραπάνω τιµών (Ενδεικτική Τιµή Παραγωγού µείον 

Αντιπροσωπευτική Τιµή Αγοράς) και καλύπτεται από δύο ενισχύσεις, στην 

παραγωγή και στην κατανάλωση. 

Η ενίσχυση στην παραγωγή χορηγείται στους ελαιοπαραγωγούς µε σκοπό να 

συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός δίκαιου εισοδήµατός τους. Η ενίσχυση στην 

κατανάλωση χορηγείται στους τυποποιητές για τα ελαιόλαδα που συσκευάζονται και 

διατίθενται στην αγορά, προκειµένου να υποβοηθηθεί η κατανάλωση ιδίως σε σχέση 

µε τα άλλα ανταγωνιστικά φυτικά έλαια. 

Τιµή Παρέµβασης. Το ύψος της ισούται µε την Ενδεικτική Τιµή Παραγωγού 

µειωµένη κατά την Ενίσχυση στην Παραγωγή και επιπλέον ένα ποσό που θεωρείται 

ότι αντιστοιχεί στις δαπάνες διακίνησης του ελαιολάδου από τις ζώνες παραγωγής 

προς τις ζώνες κατανάλωσης καθώς και των διακυµάνσεων των τιµών που 

επικρατούν στο εµπόριο. Η ενίσχυση στην παραγωγή χορηγούνταν στους 

ελαιοπαραγωγούς µε σκοπό να συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός δίκαιου 

εισοδήµατός τους. Ήδη από την περίοδο 1994–1995 κάλυπτε το 40% περίπου του 

συνολικού εισοδήµατος. Η ενίσχυση χορηγούνταν αδιακρίτως της ποιοτικής 

κατηγορίας του ελαιολάδου και της όποιας χρήσης του από τον παραγωγό. Από την 

περίοδο 1987-1988 επιβλήθηκε καθεστώς συνυπευθυνότητας (σταθεροποιητής) και 

καθορίστηκε Μέγιστη Εγγυηµένη Ποσότητα (Μ.Ε.Π.) ίση προς 1.350.000 τόνους 

αθροιστικά για όλες τις ελαιοπαραγωγές χώρες µέλη. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι αν 
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η συνολική παραγωγή (αιτήσεις για ενίσχυση) υπερβεί το όριο των 1.350.000 τόνων 

τότε το βασικό ποσό της ενίσχυσης που είχε καθορίσει το Συµβούλιο Υπουργών για 

τη χρονιά αυτή θα µειωθεί κατά το ίδιο ποσοστό της υπέρβασης της Μ.Ε.Π. Αν 

ωστόσο, η συνολική παραγωγή υπολείπεται της Μ.Ε.Π. τότε η ποσότητα της 

διαφοράς µεταφέρεται και αθροιζόµενη προσαυξάνει τη Μ.Ε.Π. της επόµενης 

περιόδου. Οι παραγωγοί οι οποίοι δικαιούνταν ενίσχυσης διακρίνονταν σε δύο 

κατηγορίες, 

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

ενίσχυση σύµφωνα µε το µοναδιαίο ποσό της ενίσχυσης που είχε καθοριστεί 

από το Συµβούλιο Υπουργών (142,20 ECU/100 χγρ. για την περίοδο 1995-

1996), εκτός αν την περίοδο αυτή υπήρχε υπέρβαση της Μ.Ε.Π. οπότε το 

µοναδιαίο αυτό ποσό µειωνόταν αναλογικά όσο και το ποσοστό υπέρβασης 

της Μ.Ε.Π. o Οι «µικροί παραγωγοί» µε µέση παραγωγή κάτω των 500 κιλών 

εισέπρατταν ενίσχυση σύµφωνα µε ειδικά αυξηµένο µοναδιαίο ποσό, π.χ. για 

την περίοδο 1995-1996 η απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών προέβλεπε 

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

ποσό 3,574 ECU/100χγρ, ενώ για τους «µεγάλους» το βασικό ποσό ήταν 

142,20 ECU/100 χγρ. Οι «µικροί παραγωγοί» εξαιρούνταν των επιπτώσεων 

από τυχόν υπέρβαση της Μ.Ε.Π., δηλαδή εισέπρατταν το µοναδιαίο ποσό της 

ενίσχυσης ανεξαρτήτως αν η τελική παραγωγή υπερέβαινε ή όχι τη Μ.Ε.Π. Η 

ενίσχυση στην κατανάλωση χορηγούνταν στις επιχειρήσεις για το ελαιόλαδο 

που συσκεύαζαν και διέθεταν στην αγορά, ακριβώς για να διευκολυνθεί η 

οµαλή διάθεση του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η συσκευασία 

να µην υπερέβαινε τα 5 λίτρα καθαρού περιεχοµένου. Οι επιχειρήσεις 

αποκτούσαν το δικαίωµα ενίσχυσης από τη στιγµή που το συσκευασµένο 

ελαιόλαδο έβγαινε από τη µονάδα τυποποίησης για να διατεθεί στην αγορά 

(εγχώρια, κοινοτική ή τρίτη χώρα). Η τιµή παρέµβασης αποτελούσε την 

ελάχιστη εγγυηµένη τιµή του παραγωγού. Στην τιµή αυτή η Ε.Ε. αγόραζε 

µέσω των Οργανισµών Παρέµβασης το ελαιόλαδο που προσέφεραν οι 

παραγωγοί κατά τη διάρκεια του τετραµήνου Ιουλίου-Οκτωβρίου και το οποίο 

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

συνθήκες της αγοράς ήταν κατάλληλες (µειωµένη προσφορά), τα αποθέµατα 
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αυτά προωθούνταν µέσω δηµοπρασιών στο εµπόριο-βιοµηχανία. Οι 

δηµοπρασίες διεξάγονταν σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που αποφασίζονταν 

σε επίπεδο ∆ιαχειριστικής Επιτροπής (εκπρόσωποι των Υπουργών Γεωργίας 

όλων των κρατών µελών). Ο θεσµός των «Συµβολαίων Αποθεµατοποίησης» 

ήταν παρόµοιος µε την «Παρέµβαση» µε µόνη διαφορά ότι το 

αποθεµατοποιούµενο λάδι δεν περιερχόταν στην ιδιοκτησία της Ε.Ε. αλλά 

στις Οργανώσεις Παραγωγών, οι οποίες αποθεµατοποιούσαν το ελαιόλαδο 

των παραγωγών µελών τους για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µέχρι να το 

διαθέσουν στην αγορά. 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ GATT  

 

Μετά από 7 χρόνια σκληρών διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του λεγόµενου 

«γύρου της Ουρουγουάης», υπογράφτηκε στο Μαρακές το 1994 το τελικό κείµενο 

της συµφωνίας από τις 124 συµµετέχουσες χώρες, οι οποίες καλύπτουν πάνω από το 

90% του παγκοσµίου εµπορίου. Ο γεωργικός τοµέας συµπεριελήφθη από την πρώτη 

στιγµή στις διαπραγµατεύσεις µε σκοπό να οδηγηθεί σε µια φιλελευθεροποίηση του 

διεθνούς εµπορίου µέσω µιας γενικής αποδυνάµωσης των πάσης φύσεως ενισχύσεων 

και επιπρόσθετα των πάσης φύσεως εµποδίων που δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη 

εισαγωγή των οµοειδών προϊόντων των άλλων χωρών. Η συµφωνία για τη γεωργία, 

και το ελαιόλαδο ειδικότερα, περιλαµβάνει τα παρακάτω σηµεία. 

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

περιόριζαν τις εισαγωγές µετατράπηκαν σε δασµούς, οι οποίοι θα έπρεπε να 

µειωθούν κατά 20% µέσα σε µια µεταβατική περίοδο 6 ετών. Για να πάρουµε 

το παράδειγµα του παρθένου ελαιόλαδου την περίοδο 1986-1988 η µέση 

εισαγωγική εισφορά ήταν 747 ECU/τόνο και η µέση ενίσχυση στην 

κατανάλωση 809 ECU/τόνο. Συνεπώς έχουµε µια τιµή βάσης 747+809=1556, 

η οποία εντός 6 ετών (µέχρι το 2000) πρέπει µειούµενη κατά 20% να φθάσει 

τα 1245 ECU/τόνο. 

• Η «Εσωτερική στήριξη». Η κάθε χώρα ήταν υποχρεωµένη να µειώσει την 

εσωτερική στήριξη που παρείχε υπέρ των αγροτών της. Η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα πέτυχε να εξαιρεθούν µια σειρά από ρυθµίσεις της ΚΑΠ µεταξύ 
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των οποίων και εκείνες που εµπεριέχονταν στην Κ.Ο.Α. ελαιολάδου. Άρα, 

στην περίπτωση του ελαιολάδου δεν χρειαζόταν καµία αλλαγή στην 

«εσωτερική στήριξη» προκειµένου η Ε.Ο.Κ. να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις 

της συµφωνίας της GATT. 

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

ελαιολάδου που απολαµβάνουν εξαγωγικών επιστροφών και κατά 36% τη 

σχετική δαπάνη του προϋπολογισµού. 

Η ΚΟΑ ελαιολάδου µετά τη µεταρρύθµιση του 1998. 
 

Το σύστηµα που ίσχυε στην ΚΟΑ ελαιολάδου µέχρι το 1998  δηµιούργησε 

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

κοινής Μέγιστης Εγγυηµένης Ποσότητας δηµιούργησε διενέξεις ανάµεσα στις χώρες-

µέλη κατηγορώντας η µία την άλλη για νόθευση στοιχείων ως προς την πραγµατική 

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

θέση να αποδώσει τις πραγµατικές ευθύνες της όποιας υπέρβασης σε κάθε µέλος 

εξαιτίας της έλλειψης µιας βάσης δεδοµένων η οποία να µην αµφισβητείται από 

κανέναν.  

 Το σύστηµα µε τις ενισχύσεις και τις εγγυήσεις που προσφέρει ωθούσε τους 

παραγωγούς σε αλόγιστη αύξηση της παραγωγής µε αποτέλεσµα η προσφορά να 

πλεονάζει της ζήτησης. Αυτό το φαινόµενο προκαλούσε σοβαρές συνέπειες τόσο 

στην αγορά όσο και στο εισόδηµα των παραγωγών, αλλά επίσης και στα 

δηµοσιονοµικά της Ε.Ε.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συµβούλιο των Υπουργών, το Ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν επανειληµµένα διατυπώσει την άποψη 

ότι το ισχύον σύστηµα ενισχύσεων στο ελαιόλαδο ήταν πηγή ατασθαλιών και 

προσέφερε έδαφος για παρατυπίες που έφταναν ως την απάτη (ιδίως στην «ενίσχυση 

στην κατανάλωση» από την µεριά των επιχειρήσεων). 

Τέλος, η ΚΟΑ ελαιολάδου έπρεπε να υποστεί µία µεταρρύθµιση έτσι ώστε οι 

διατάξεις της να είναι εναρµονισµένες µ’ αυτές που αποφασίστηκαν στα πλαίσια της 

διαπραγµάτευσης για την GATT στο Μαρακές το 1994. Η µείωση των εισαγωγικών 
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εισφορών και των εξαγωγικών επιδοτήσεων ήταν µέτρα επιτακτικά για την Ε.Ε. αν 

ήθελε να µην υποστεί κυρώσεις από τον Οργανισµό Εµπορίου.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν δυνατόν να µείνει αδιάφορη µπροστά σ’ 

αυτή την κατάσταση, η οποία µεσοπρόθεσµα θα οδηγούσε την ελαιοκοµία σε σοβαρό 

αδιέξοδο. Παράλληλα, και µε δεδοµένη τη σύγχρονη διάρθρωση της παραγωγής, 

έκρινε σκόπιµο να προτείνει µία σειρά µέτρων ώστε να λαµβάνεται υπόψη η 

κοινωνική, η περιφερειακή αλλά και η περιβαλλοντική σηµασία της ελαιοκοµίας, 

καθώς και η σπουδαιότητα της ποιότητας, χωρίς να ξεχνάµε και την προώθηση του 

προϊόντος που αποτελεί βασικό παράγοντα. Το Φεβρουάριο του 1997 εξέδωσε ένα 

έγγραφο προβληµατισµού το οποίο πρότεινε δύο εναλλακτικές λύσεις.  

Η πρώτη εναλλακτική λύση ήταν η βελτίωση του υφιστάµενου καθεστώτος 

αποφασίζοντας, 

• Την κατάργηση του µηχανισµού ενισχύσεων στους «µικρούς» 

παραγωγούς και τη γενίκευση της ενίσχυσης η οποία θα βασιζόταν 

στην πραγµατική παραγωγή, δηλαδή όχι κατ’ αποκοπή ενίσχυση. 

• Την κατανοµή της Μέγιστης Εγγυηµένης Ποσότητας σε εθνικό 

επίπεδο. 

• Την κατάργηση της ενίσχυσης στην κατανάλωση. 

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

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

ενίσχυση στο ελαιόλαδο της οποίας το ύψος θα διαµορφωνόταν σε συνάρτηση µε τις 

κατά παράδοση αποδόσεις για κάθε περιοχή (οριοθέτηση «ζωνών ελαιοπαραγωγής») 

και η οποία θα αντικαθιστούσε την ενίσχυση στην παραγωγή. Επίσης και σ’ αυτή τη 

λύση η Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση της ενίσχυσης στην κατανάλωση 

παράλληλα µε τη θέσπιση καθεστώτος ιδιωτικής αποθεµατοποίησης η οποία θα 

αντικαθιστούσε το σύστηµα της δηµόσιας αποθεµατοποίησης. Το έγγραφο αυτό έγινε 

αντικείµενο πολλών παθιασµένων συζητήσεων σε όλα τα όργανα και στους φορείς 

που εµπλέκονται µε την εµπορία ελαιολάδου για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η 

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

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωµοδότησαν επί της πρότασης το ∆εκέµβριο του 1997. Η 

Επιτροπή συγκέντρωσε όλες τις γνώµες και το Μάρτιο του 1998 υιοθέτησε µία 

πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε την οποία προσδιόριζε τους στόχους που 
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θα πρέπει να επιτύχει µία ενδεχόµενη µεταρρύθµιση στον τοµέα. Οι στόχοι αυτοί 

ήταν: Η προάσπιση και η βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος (βασικός στόχος). Η 

σταθεροποίηση των εισοδηµάτων των ελαιοπαραγωγών (βασικός στόχος). Η 

δυναµική σταθερότητα της αγοράς του ελαιολάδου. Η οργάνωση και ο έλεγχος του 

τοµέα. 

Η υιοθέτηση ενός καινούριου πλαισίου στην ΚΟΑ ελαιολάδου εµποδιζόταν 

από τη δυσκολία εύρεσης ενός έγκυρου τρόπου µέτρησης της πραγµατικής 

παραγωγής ελαιολάδου. Γι’ αυτό το λόγο από την άνοιξη του 1997 η Επιτροπή 

επιχείρησε µια στατιστική εκτίµηση του αριθµού των ελαιόδεντρων µε τη χρήση 

αεροφωτογραφιών και την κατηγοριοποίηση των ελαιοπαραγωγικών περιοχών 

ανάλογα µε τις αποδόσεις τους. Όµως η ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών θα 

χρειαζόταν τουλάχιστον δύο µε τρία χρόνια. Έτσι, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν ήταν σε 

θέση να καταθέσει µία πρόταση για µεταρρύθµιση του τοµέα πριν το 2000. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για µια τέτοια κίνηση ήταν η επιτυχής επεξεργασία των 

στοιχείων για τον αριθµό των ελαιόδεντρων, των εκτάσεων των ελαιώνων και των 

αποδόσεων ανά περιοχή η οποία θα σκιαγραφούσε την υφιστάµενη κατάσταση στον 

ελαιοκοµικό τοµέα.  

Μετά από αλλεπάλληλα συµβούλια, συνεδριάσεις Υπουργών και 

Ευρωβουλευτών, το Συµβούλιο των Υπουργών Γεωργίας δηµοσίευσε, στις 26 

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

οποία είχε προσωρινό χαρακτήρα και αποτελούσε το µεταβατικό καθεστώς ως την 

οριστική αναθεώρηση της ΚΟΑ του ελαιολάδου που είχε προγραµµατιστεί για το 

2001. Το 2001, όµως, αποφασίστηκε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την 

ανάλυση του τοµέα και η ριζική µεταρρύθµιση µετατέθηκε για το 2004, 

παρατείνοντας το µερικά αναθεωρηµένο καθεστώς του 1998 µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 

του 2004. 

ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του καθεστώτος, το οποίο όπως αναφέρθηκε 

ισχύει µέχρι το 2004, είναι τα εξής: Καταργήθηκε το διπλό σύστηµα ενίσχυσης στην 

παραγωγή («µικροί» και «µεγάλοι» παραγωγοί). Η ενίσχυση χορηγείται στους 
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ελαιοκαλλιεργητές σε συνάρτηση µε την ποσότητα ελαιολάδου που έχει πράγµατι 

παραχθεί.  Το ύψος της ενίσχυσης µειώθηκε κατά 5% και έγινε 132,25 Ευρώ/100χγρ. 

Επίσης, καθορίστηκε ότι µετά την 1η Νοεµβρίου 2001, η ενίσχυση στην παραγωγή 

θα χορηγείται µόνο για ελαιόλαδα που παράγονται από ελαιώνες φυτεµένους πριν 

από την 1η Μαΐου 1998. Εξαιρέθηκαν απ’ αυτό τον αποκλεισµό οι φυτεύσεις που 

έγιναν στο πλαίσιο προγράµµατος αντικατάστασης παλαιών ελαιώνων σε νέους. 

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

1.777.261 τόνους, συνολικά για όλη την Ευρώπη. Επίσης, αποφασίστηκε η κατανοµή 

της ΜΕΠ σε εθνικές εγγυηµένες ποσότητες (ΕΕΠ), µεταξύ των χωρών παραγωγής. o 

Αν, για µία περίοδο εµπορίας η πραγµατική παραγωγή ενός κράτους µέλους είναι 

κατώτερη από την ΕΕΠ του, τότε 

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

υπερέβησαν την ΕΕΠ τους κατά την ίδια περίοδο (η κατανοµή πραγµατοποιείται κατ’ 

αναλογία των ΕΕΠ των δικαιούχων χωρών), 

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

ΕΕΠ του εν λόγω κράτους µέλους. Καταργήθηκε η ενίσχυση στην κατανάλωση µε το 

αιτιολογικό ότι οι επιπτώσεις της, όσο εφαρµόστηκε, δεν αποδείχθηκαν επαρκείς. 

Καταργήθηκαν οι δηµόσιες αγορές παρέµβασης και υιοθετήθηκε η ιδιωτική 

αποθεµατοποίηση ως µέσο παρέµβασης για τη σταθεροποίηση στην αγορά. Η 

ιδιωτική αποθεµατοποίηση ισχύει ολόκληρη την εµπορική περίοδο εφόσον οι τιµές 

είναι κάτω από το 95% της τιµής παρέµβασης. Μ’ αυτό τον τρόπο η Ε.Ε. αποποιείται 

να παίξει το ρόλο του εµπόρου των αποθεµάτων ελαιολάδου. Για την εφαρµογή 

αυτής της ενέργειας ενεργοποιούνται οι οργανώσεις παραγωγών, χωρίς όµως να είναι 

οι αποκλειστικοί φορείς. Επαναπροσδιορίστηκαν οι διάφορες ποιότητες του παρθένου 

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

ν’ αποφευχθεί η υποκειµενικότητα του ”panel test” προσδιορίστηκαν τα όρια πέρα 

από τα οποία το ελαιόλαδο δεν δικαιούται την ονοµασία του «έξτρα παρθένου». Το 

ελαιοκοµικό µητρώο εντάχθηκε στο ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 

οπότε και προσαρµόστηκαν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη µετάβαση από το ένα 

σύστηµα στο άλλο. Όσο κι αν δε δείχνει σηµαντικό το µέτρο αυτό, η σηµασία του 

είναι µεγάλη γιατί το ελαιοκοµικό µητρώο συντασσόταν µε πρωτοβουλία του 

κράτους µέλους ενώ πλέον το ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου βασίζεται 
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αποκλειστικά στις δηλώσεις των παραγωγών. ∆όθηκε η δυνατότητα στις χώρες 

παραγωγής να χρησιµοποιήσουν µέρος των ΕΕΠ στον τοµέα των επιτραπέζιων ελιών 

Παρακρατήσεις στην ενίσχυση 

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

ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και 

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

Ενώσεων τους σχετικά µε τη χορήγηση της ενίσχυσης. o Θεσπίστηκαν αυστηρότερες 

ποινές για παραβάσεις που µπορεί να φτάσουν ως και τον αποκλεισµό του δικαιούχου 

από την ενίσχυση. 3.3. Η ΚΟΑ ελαιολάδου µέσα στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 

Το µέλλον της ΚΟΑ του ελαιολάδου είναι στενά συνδεδεµένο µε τις 

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

διαπραγµατεύσεις, που κράτησαν ένα χρόνο, ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της 

ΚΑΠ. Στις 27 Ιουνίου του 2003 στο Λουξεµβούργο οι υπουργοί Γεωργίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν, µε µόνη αρνητική ψήφο εκείνη της Πορτογαλίας, 

τη νέα ΚΑΠ. H Ε.Ε. προχώρησε στη µεγαλύτερη αλλαγή των τελευταίων ετών, µε 

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

Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) για την περαιτέρω φιλελευθεροποίηση των όρων 

διεξαγωγής του διεθνούς εµπορίου αγροτικών προϊόντων και να µπορέσουν τα 

ευρωπαϊκά προϊόντα να παραµείνουν ανταγωνιστικά. o να εξευρεθούν οι απαραίτητοι 

πόροι για τη χρηµατοδότηση της γεωργίας των 10 νέων κρατών µελών από τη 

διεύρυνση. να συµβάλλει στο ξεπέρασµα της οικονοµικής ύφεσης, που παρατηρείται 

αυτή την περίοδο στα µεγάλα τουλάχιστον κράτη µέλη της Ένωσης, µε εξοικονόµηση 

δαπανών για τη γεωργία και κατεύθυνσή τους σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Η 

καταβολή της άµεσης ενίσχυσης στο ακέραιο απαιτείται να συνδεθεί µε την 

εφαρµογή κανόνων που αφορούν τη γεωργική γη, την παραγωγή, τη δραστηριότητα, 

την ασφάλεια των τροφίµων και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Στο Συµβούλιο Υπουργών του Λουξεµβούργου τον Ιούνιο του 2003, όταν 

επιτεύχθηκε πολιτική συµφωνία για τη θεµελιώδη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ δόθηκε 

στην Επιτροπή η εντολή να υποβάλει το φθινόπωρο του 2003 µεταρρυθµιστικές 

προτάσεις για τις ΚΟΑ ελαιολάδου, ακατέργαστου καπνού και βαµβακιού. Οι 

προτάσεις, οι οποίες δόθηκαν στη δηµοσιότητα στις 15 Σεπτεµβρίου του 2003, 
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βασίζονται στους στόχους και την προσέγγιση της µεταρρύθµισης της ΚΓΠ του 

Ιουνίου 2003. 

Η µεταρρυθµιστική πρόταση για το ελαιόλαδο προβλέπει τη µετατροπή των 

υφιστάµενων συνδεδεµένων µε την παραγωγή άµεσων ενισχύσεων στον τοµέα του 

ελαιολάδου σε άµεση εισοδηµατική στήριξη, µέσω της δηµιουργίας νέων 

δικαιωµάτων των γεωργών στην ενιαία ενίσχυση ανά εκµετάλλευση, πέραν εκείνων 

που προκύπτουν από τη µεταρρύθµιση της ΚΓΠ του Ιουνίου 2003. Προτείνεται το 

60% των συνδεδεµένων µε την παραγωγή ενισχύσεων για την περίοδο αναφοράς να 

µετατραπεί σε δικαιώµατα επί της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση για τις 

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

ενισχύσεις θα αποσυνδεθούν πλήρως. Για να προληφθεί η πιθανή διακοπή της 

συντήρησης των ελαιοδένδρων, η οποία µε τη σειρά της θα µπορούσε να οδηγήσει 

στην υποβάθµιση της φυτοκάλυψης και του τοπίου ή σε αρνητικές κοινωνικές 

επιπτώσεις, τα κράτη µέλη θα διατηρήσουν το υπόλοιπο των συνδεδεµένων µε την 

παραγωγή ενισχύσεων µε σκοπό τη χορήγηση στους παραγωγούς συµπληρωµατικής 

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

ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση των ελαιοδένδρων στις οριακές περιοχές ή στους 

ελαιώνες χαµηλής παραγωγής. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να διατηρηθούν 

αµετάβλητα τα ισχύοντα µέτρα ιδιωτικής αποθεµατοποίησης για το ελαιόλαδο ως 

µηχανισµός δικτύου ασφαλείας, αλλά να καταργηθούν οι επιστροφές που σχετίζονται 

τόσο µε τις εξαγωγές όσο και µε την παρασκευή ορισµένων κονσερβών. Για να 

στηριχθεί ο τοµέας στη διάρκεια της προσαρµογής προς τις εξελισσόµενες συνθήκες 

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

ιχνηλασιµότητα. Η χρηµατοδότηση των παρόντων οργανισµών ελέγχου ελαιολάδου 

θα παύσει µετά την 1η Νοεµβρίου 2005 (Commission of the European Communities, 

2003). Με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή εκπληρώνει την υποχρέωσή της να 

υποβάλει το 2003 πρόταση προς το Συµβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει για την κοινή 

οργάνωση της αγοράς λιπαρών ουσιών. 
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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  
 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στις 29 Σεπτεµβρίου 2003, εξέδωσε τον 

Κανονισµό 1782/2003 ο οποίος αφορούσε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 

καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη 

θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. Οι κυριότερες 

διατάξεις του κανονισµού ισχύουν και για την κοινή οργάνωση λιπαρών ουσιών 

(στην οποία περιλαµβάνεται το ελαιόλαδο) η οποία µετονοµάζεται σε κοινή 

οργάνωση αγορών ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Η λεπτοµερής εφαρµογή του 

1782/2003 στο τοµέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και κάποιες 

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

2004. 

Αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις (decoupling). H ενίσχυση αποδεσµεύεται από 

την ποσότητα ή το στρέµµα και συνδέεται προσωπικά µε τον κάθε αγρότη (καθεστώς 

ενιαίας ενίσχυσης). Από το 2005 και ύστερα ο αγρότης ενισχύεται κάθε χρόνο µε 

επιδότηση, η οποία θα είναι ίση µε τη µέση επιδότηση που έλαβε τα 3 τελευταία 

χρόνια (2000/2002). ∆ηλαδή, αν κάποιος γεωργός ενισχύθηκε µε 19.000Є το 2000, 

20.000Є το 2001 και 21.000Є το 2002 θα δέχεται ενίσχυση ύψους 20.000Є κάθε 

χρόνο ανεξάρτητα από την παραγωγή που επιτυγχάνει. Η περίοδος αναφοράς για το 

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

της ενίσχυσης για το ελαιόλαδο από τη παραγωγή είναι στο 100%. Μειώσεις 

ενισχύσεων (modulation). Οι µειώσεις ενισχύσεων θα εφαρµόζονται στους γεωργούς 

οι οποίοι σύµφωνα µε τη νέα ΚΑΠ θα επιδοτούνται µε 5.000Є και άνω. Τα ποσά που 

προκύπτουν από την εφαρµογή των µειώσεων διατίθενται ως πρόσθετη κοινοτική 

στήριξη για µέτρα στα πλαίσια του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, που 

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

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

από το 2005 έως το 2012 και τα ποσοστά των µειώσεων για κάθε έτος είναι τα 

παρακάτω, 
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2005: 3% 2009: 5%

2006: 4% 2010: 5%

2007: 5% 2011: 5%

2008: 5% 2012: 5%  

 

Πρόσθετη ενίσχυση. Την πρόσθετη ενίσχυση την απολαµβάνουν οι 

ελαιοπαραγωγοί των οποίων η ενιαία ενίσχυση δεν ξεπερνά τα 5000 Ευρώ. 

Πολλαπλή συµµόρφωση (cross compliance). Για να εισπράξει τις 

αποσυνδεδεµένες ενισχύσεις ο αγρότης ή κτηνοτρόφος θα πρέπει να τηρεί τους 

Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, τους κανόνες ευζωίας των ζώων και τα 

περιβαλλοντικά µέτρα που θα θεσπιστούν (και οι ελαιοπαραγωγοί). Σε περίπτωση 

αµέλειας το ποσοστό της µείωσης δεν υπερβαίνει το 5% και σε περίπτωση 

επαναλαµβανόµενης µη συµµόρφωσης το 15%. Σε περίπτωση σκόπιµης µη 

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

µέχρι τον πλήρη αποκλεισµό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης και να 

ισχύσει για ένα ή περισσότερα ηµερολογιακά έτη. Το 25% των προστίµων, που θα 

επιβάλλονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους για τη µη τήρηση των κανόνων 

πολλαπλής συµµόρφωσης, θα µπορεί να παρακρατείται από τα κράτη µέλη, ενώ το 

υπόλοιπο 75% θα επιστρέφει στον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

Σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών. Προκειµένου να βοηθηθούν οι 

γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα µιας σύγχρονης, υψηλή γεωργίας, τα κράτη 

µέλη είναι απαραίτητο να καθιερώσουν ένα ευρύ σύστηµα παροχής γεωργικών 

συµβουλών στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις εµπορικού χαρακτήρα. Το σύστηµα 

παροχής γεωργικών συµβουλών θα πρέπει να βοηθήσει τους γεωργούς να 

εφαρµόσουν γεωργικές πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και οι οποίες πρέπει να 

εξασφαλίζουν την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και τροφίµων. Περίοδος 

εµπορίας. Η περίοδος εµπορίας του ελαιολάδου αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και 

λήγει στις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους. . Ο µηχανισµός της αποθεµατοποίησης 

καταργείται. Σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή ορισµένων περιφερειών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει την 

αποθεµατοποίηση. Ο µηχανισµός αποθεµατοποίησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ιδίως 

όταν κατά τη διάρκεια µιας µακράς περιόδου, η µέση τιµή στην αγορά είναι 

χαµηλότερη των: 
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1.779 ευρώ / τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

1.710 ευρώ / τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο 

1.524 ευρώ / τόνο για το ελαιόλαδο λαµπάντε µε ελεύθερη οξύτητα 2 βαθµών 

(το ποσό αυτό µειώνεται κατά 36,70 ευρώ / τόνο για κάθε επιπλέον βαθµό οξύτητας). 

Συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες. 

 Οι εισαγωγές υπόκεινται στην έκδοση άδειας εισαγωγής. 

 Για όλα τα υπόψη προϊόντα, εφαρµόζονται οι συντελεστές δασµών του 

κοινού δασµολογίου. 

Κατά τις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες, απαγορεύονται κατά κανόνα η 

επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης αποτελέσµατος ισοδύναµου µε δασµό, καθώς και 

η εφαρµογή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισµού στις εισαγωγές ή µέτρων 

ισοδύναµου αποτελέσµατος. 

Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να προσαυξήσουν τις τιµές των άλλων 

φυτικών ελαίων σε σχέση µε την τιµή του ελαιόλαδου ώστε να διευκολύνουν τη 

διάθεση της παραγωγής ελαιόλαδου. 

 

3.5 ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
 

Η προσπάθεια προβολής και τόνωσης της διαφοροποίησης του ελαιολάδου 

υποστηρίζεται από διάφορους εθνικούς και τοπικούς φορείς και οργανώσεις αλλά και 

από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου. Ακολούθως παρουσιάζονται φορείς και 

ενώσεις υποστήριξης του προϊόντος και της πολιτικής παραγωγής του:      

 

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου (International Olive Oil Council – 

I.O.O.C.) δηµιουργήθηκε από την έναρξη ισχύος της ∆ιεθνούς Συµφωνίας 

Ελαιολάδου το 1956, για να οργανωθεί η διεθνής αγορά του ελαιολάδου και να 

αναπτυχθεί ένα ενωµένο πλαίσιο για την υπεράσπιση και προστασία της ελιάς και του 

ελαιολάδου. 

 

Ο Συνδέσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου 

(Σ.Ε.Β.Ι.Τ.Ε.Λ.) επιδιώκει την παροχή βοήθειας στα µέλη του για την παραγωγή και 
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προώθηση ποιοτικών προϊόντων. Η πιο πρόσφατη ενέργεια του Συνδέσµου είναι το 

πρόγραµµα «Κότινος», το οποίο είναι τριετούς διάρκειας (2005-2007) και το οποίο 

προβλέπει την ενηµέρωση και προώθηση του ελαιολάδου στην Ελλάδα και σε δέκα 

ακόµα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η Ελληνική Ένωση Συσκευαστών Ελαιολάδου (ΕΣΒΙΤΕ) ιδρύθηκε µε σκοπό 

να υποστηρίξει και να προωθήσει τα ενδιαφέροντα των µικρών και µεγάλων 

επιχειρήσεων ελαιολάδου. Στόχος της ένωσης είναι η εξάπλωση της κατανάλωσης 

του συσκευασµένου ελαιολάδου στην εγχώρια αγορά και η επίτευξη µεγαλύτερης 

παρουσίας στην παγκόσµια. 

 

Το ∆ίκτυο Ελαιοπαραγωγών Πόλεων Ελλάδος (∆.Ε.Π.Ε.) αποτελεί το 

ελληνικό τµήµα της Οµοσπονδίας Ευρωµεσογειακών Ελαιοπαραγωγών Πόλεων 

(FEMO), στην οποία συµµετέχουν νοµάρχες, δήµαρχοι και πρόεδροι επιµελητηρίων 

των µεσογειακών χώρων και ιδρύθηκε µε στόχο τη δηµιουργία ενός χώρου 

συνάντησης, επικοινωνίας και προβολής του ελαιολάδου  

 

Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.) έχει αποφασίσει την 

συµµετοχή του σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την εκπόνηση 

ερευνών αγοράς, µε σκοπό την προβολή πιστοποιηµένων τοπικών αγροτικών 

προϊόντων, ένα από τα οποία είναι το ελαιόλαδο, σε πέντε δυτικοευρωπαϊκές χώρες 

(Γαλλία, Γερµανία, Μ. Βρετανία, Σουηδία και Ελλάδα). 

 

Η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών 

(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), της οποίας στόχος είναι ο συντονισµός των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων των Συνεταιριστικών Οργανώσεων σε εθνικό και σε διεθνές 

επίπεδο, όπως και η αποτελεσµατική αντιπροσώπευση των Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων εντός και εκτός Ελλάδας. 

 

Ειδικότερα στην Κρήτη που το ελαιόλαδο είναι ένα από τα κύρια παραγόµενα 

προϊόντα, υπάρχουν τοπικοί φορείς στήριξής του: 
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Ο Σύνδεσµος Ελαιοκοµικών ∆ήµων Κρήτης (Σ.Ε.∆Η.Κ.) δηµιουργήθηκε µε 

σκοπό την αναβάθµιση των συνθηκών στον τοµέα της παραγωγής ελαιολάδου, καθώς 

και τη βελτίωση των όρων στον τοµέα της διάθεσης και εµπορίας του. 

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, το οποίο ανήκει στο 

Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 

καλύτερα περιφερειακά ιδρύµατα αγροτικής έρευνας της χώρας 

 

Το Κέντρο Ανάδειξης και Προώθησης Ελαιολάδου Κρήτης (Κ.Α.Π.Ε.Κ.) έχει 

ιδρυθεί από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων µε σκοπό την 

συγκέντρωση, διατήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού, ιστορικού και 

παραδοσιακού υλικού της ελαιοκοµίας της Κρήτης, την προώθηση της κατανάλωσης 

Κρητικού ελαιολάδου σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο, την 

ενηµέρωση των καταναλωτών για την υψηλή βιολογική αξία του Κρητικού 

ελαιολάδου, την προστασία του ελαιολάδου από την νοθεία µε άλλα φυτικά ή ζωικά 

έλαια, την προώθηση των εξαγωγών του Κρητικού ελαιολάδου, καθώς και την 

καθιέρωση του Κρητικού ελαιολάδου στο εξωτερικό και το εσωτερικό σαν φυσικού 

υγιεινού προϊόντος. 

 

Το ∆ίκτυο Εστιατόρων Αποκλειστικής Χρήσης Ελαιολάδου (∆ΕΠΕΚ), το 

οποίο ιδρύθηκε πρόσφατα και λειτουργεί στη ∆υτική Κρήτη µε πρωτοβουλία και 

στήριξη του Σ.Ε.∆Η.Κ. και έχει στόχο την επαναφορά του ελαιολάδου στα 

εστιατόρια της Κρήτης και τη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των προσφερόµενων 

φαγητών. 

 

Τέλος, η Ελληνική Ακαδηµία Γεύσης (ΕΛ.Α.Γ.), η οποία έχει σκοπό, µεταξύ 

άλλων, τη στήριξη της Ελληνικής Παραδοσιακής Γαστρονοµίας και κυρίως του 

Κρητικού προτύπου διατροφής εντός και εκτός Ελλάδας, την διοργάνωση 

εκδηλώσεων για την προώθηση της Κρητικής παραδοσιακής γαστρονοµίας και άλλα. 

 

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΚΛΑ∆Ο 

 

51 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ 
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4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σαφής στροφή προς προϊόντα υγιεινής 

διατροφής σε όλες σχεδόν τις υπό εξέταση χώρες (µε εξαίρεση την Τουρκία και τη 

Γεωργία, όπου το επίπεδο των καταναλωτών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό). 

Την τελευταία πενταετία έχει αυξηθεί παγκοσµίως η κατανάλωση ελαιολάδου 

(εξαίρεση και πάλι η Τουρκία, όπου η κατανάλωση παρουσιάζει στασιµότητα). Η 

Ιταλία και η Ισπανία είναι κυρίαρχοι στις εξαγωγές ελαιολάδου προς τις περισσότερες 

χώρες (εκτός από την ΠΓ∆Μ, όπου ο κύριος όγκος εισαγωγών ελαιολάδου 

προέρχεται από την Ελλάδα). Οι εξαγόµενες ποσότητες σε ελαιόλαδο και ελιές από 

τη χώρα µας είναι µικρές. Ακόµα και στις περιπτώσεις όπου η Ελλάδα κατέχει την 

τρίτη ή τέταρτη θέση σε εξαγωγές σε µία χώρα, οι επιδόσεις δεν είναι πάντα 

σηµαντικές. Το ελληνικό ελαιόλαδο είναι κατά κανόνα ακριβότερο στις διεθνείς 

αγορές από το ιταλικό και κυρίως από το ισπανικό, σύµφωνα µε πολλές κλαδικές 

µελέτες για την αγορά ελαιολάδου (Γερµανία, Πολωνία, ∆ανία, Ιρλανδία, Καναδάς, 

Σλοβενία). Kαι οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές έχουν συγκριτικά υψηλότερες τιµές 

(χαρακτηριστικό είναι ότι οι τιµές εισαγωγής των ελληνικών ελιών στην Ισπανία 

είναι σχεδόν διπλάσιες των αντίστοιχων τιµών εξαγωγής των ισπανικών ελιών στη 

χώρα µας). Από τα ελληνικά εξαγόµενα ελαιόλαδα προτιµάται το εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο. Στις περισσότερες χώρες –ιδίως ευρωπαϊκές – προτιµώνται επιτραπέζιες 

ελιές στη φυσική τους γεύση και όχι διατηρηµένες σε ελαιόλαδο ή οξέα. 

4.2 Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

Για τις Ευρωπαϊκές χώρες-εκτός των ελαιοπαραγωγών- (Αυστρία, Βέλγιο, 

Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία, ∆ανία, Σουηδία, 

Κύπρος, Πολωνία): 

Υπάρχει αύξηση των εισαγοµένων ποσοτήτων ελαιολάδου και βρώσιµων 

ελιών, υψηλό επίπεδο καταναλωτικής συνείδησης και κατανάλωση των εν λόγω 
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προϊόντων από υψηλά και µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα, ενδιαφέρον για βιολογικά 

προϊόντα, κυριαρχία των αγορών από Ιταλία, Ισπανία, µικρότερη αναγνωρισιµότητα 

των ελληνικών προϊόντων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Γαλλίας, της 

µεσογειακής χώρας της ΕΕ µε τη µικρότερη παραγωγή ελαιολάδου, όπου η 

κατανάλωση είναι 98.500 τόνοι (στοιχεία του 2005, µε τάσεις ανόδου. Η Ελλάδα 

εξάγει στη χώρα αυτή µόνον 606 τόνους. Και στην Πολωνία εξάλλου, όπου αν και 

υπάρχει αξιόλογη παραγωγή λαδιών και λιπαρών φυτικής και ζωικής προέλευσης, το 

ελαιόλαδο χαίρει εκτίµησης ως προϊόν υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας µε 

αυξανόµενη ζήτηση, της οποίας όµως η Ελλάδα καλύπτει µόνον το 0,12% επί των 

συνολικών εισαγωγών. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, τέλος, όπου παρατηρείται αύξηση 

ατοµικού εισοδήµατος και µείωση µέσης τιµής λιανικής πώλησης λόγω έντασης του 

ανταγωνισµού υπάρχουν θετικές προοπτικές για το ελαιόλαδο και η κατανάλωση 

ελληνικών επιτραπέζιων ελιών στην υπό εξέταση αγορά έχει αυξηθεί σηµαντικά, µε 

την Ελλάδα να κατέχει το 20% της αγοράς. 

Ιδιαιτερότητες στην προώθηση: Σηµαντικός στόχος είναι η προώθηση 

επώνυµων ελληνικών προϊόντων και η διαφοροποίησή τους από τα αντίστοιχα 

ιταλικά και ισπανικά βάσει ποιότητας, τρόπου παραγωγής, συσκευασίας κλπ. 

Στις  Ελαιοπαραγωγές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Τυνησία) Η 

Τουρκία και η Τυνησία καλύπτουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες σε ελαιόλαδο 

από την εγχώρια παραγωγή-αποτελούν µάλιστα από τους µεγαλύτερους εξαγωγείς 

χύµα ελαιολάδου. Στην Ιταλία πρωτίστως και δευτερευόντως στην Ισπανία, όπου σε 

κάθε περίπτωση η ζήτηση είναι πολύ µεγάλη (η κατανάλωση ανέρχεται σε 837 και 

560 χιλιάδες τόνους αντίστοιχα, σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 

Ελαιολάδου για το έτος 2005/2006), εξάγεται ελληνικό χύµα ελαιόλαδο σε µεγάλες 

ποσότητες, µε την τελευταία τριετία µάλιστα να παρατηρείται σχετική αύξηση. Στην 

Ισπανία οι εξαγωγές µας κυµαίνονται ανάλογα µε την ποσότητα της ντόπιας 

παραγωγής. Ιδιαιτερότητες στην προώθηση: Κρίσιµο στοιχείο είναι η αντικατάσταση 

του χύµα ελαιολάδου από υψηλής ποιότητας επώνυµο συσκευασµένο ελαιόλαδο ή 

έστω η παράλληλη παρουσία του στην ιταλική αγορά, ώστε να καθιερωθεί και στη 

συνείδηση του ιταλικού και ισπανικού καταναλωτικού κοινού ως προϊόν υψηλής 

ποιότητας. Ως προς τις εξαγωγές ελληνικών βρώσιµων ελιών, σχετικά πρόσφορη 

φαίνεται η αγορά της Ισπανίας, όπου η εσωτερική κατανάλωση του προϊόντος είναι 
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πολύ υψηλή και οι ελληνικές βρώσιµες ελιές υπερέχουν σε ποιότητα των ισπανικών, 

οι οποίες µάλιστα έχουν δυσανάλογα µεγάλο πυρήνα και µικρή ποσότητα 

ελαιόσαρκας, σύµφωνα µε έκθεση του Γραφείου ΟΕΥ στη Μαδρίτη το 2005. 

Προκειµένου να αναφέρουµε για τις Βαλκανικές Χώρες (Αλβανία, 

Βουλγαρία, ΠΓ∆Μ, Ρουµανία, Σλοβενία, Σερβία): καλλιεργούνται ελαιώδεις 

καρποί και σπόροι (καλαµπόκια, ηλιοτρόπια) οι οποίοι γενικώς καλύπτουν τις 

εγχώριες ανάγκες σε έλαια. ∆εν υπάρχει υψηλή κατανάλωση σε ελαιόλαδο και ως εκ 

τούτου η παρουσία ελληνικών προϊόντων στις περισσότερες από τις χώρες αυτές είναι 

περιορισµένη προς το παρόν. Με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην περιοχή και 

µε δεδοµένη την ελληνική επιχειρηµατική παρουσία και γειτνίαση µε τις χώρες αυτές 

αναµένεται ότι µεσοπρόθεσµα θα αναπτυχθούν οι εξαγωγές µας σε αξιόλογα επίπεδα. 

Στη Σλοβενία ειδικότερα υπάρχει µικρή αλλά αυξανόµενη ζήτηση για ελαιόλαδο 

(936,7 τόνοι το 2005-ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση 0,73 λίτρα το 2005), ειδικά 

παρθένο, όπου η παρουσία του ελληνικού θα µπορούσε να ενισχυθεί (το ελληνικό 

αντιπροσωπεύει µόνον το 18% των συνολικών εισαγωγών στη χώρα). Προσφορότερη 

είναι η αγορά επιτραπέζιας ελιάς, όπου ειδικά η ζήτηση για ελιές χωρίς ξίδι ή οξικό 

οξύ είναι αυξανόµενη. Την τελευταία πενταετία µάλιστα στην πρώτη θέση 

προµηθευτών επιτραπέζιων ελιών εναλλάσσονται η Ελλάδα µε την Ιταλία. Στη 

Σερβία, εξάλλου, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης του παρθένου ελαιολάδου την 

πενταετία 2001-2005 (κατά 365% ως προς τις ποσότητες και κατά 610% ως προς την 

αξία), µε τις ελληνικές εισαγωγές να φτάνουν τα 70.295 κιλά το 2005, σε σύνολο 

2.098.264 κιλών. Οι εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών ήταν 951.860 κιλά το χρόνο, µε 

την Ελλάδα να κατέχει το 81,2% του µεριδίου. Τέλος, σηµαντική παρουσία έχει η 

χώρα µας στην ΠΓ∆Μ, όπου ο κύριος όγκος των εισαγωγών προέρχεται από την 

Ελλάδα (στις ελιές η Ελλάδα κατέχει το 94,6% του µεριδίου και στο ελαιόλαδο το 

85% ). Η σχετική ζήτηση παρουσιάζει αύξηση την τελευταία δεκαετία, αρχίζουν να 

γίνονται αναγνωρίσιµα τα ελληνικά brand nam es, τα οποία διατίθενται µέσω S/M 

ελληνικής ιδιοκτησίας. 

Στις Ασιατικές Χώρες/ Χώρες Μέσης Ανατολής (Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία, 

Ινδία, Κίνα, Ν. Κορέα, Ιράν, Ισραήλ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα). Σε Ουκρανία, 

Γεωργία και Ρωσία παράγονται κατά κύριο λόγο σπορέλαια και µόλις την τελευταία 

πενταετία το ελαιόλαδο αρχίζει να κάνει πιο αισθητή την παρουσία του στις αγορές 
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αυτές, χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Κυρίαρχοι και πάλι στις αγορές αυτές η 

Ισπανία και η Ιταλία. Σε Κίνα και Ν.Κορέα, (αλλά όχι ιδιαίτερα στην Ινδία,) 

παρατηρείται την τελευταία πενταετία ραγδαία αύξηση της ζήτησης παρθένου 

ελαιολάδου, το οποίο χρησιµοποιείται, όχι µόνο σε φαγητό και σαλάτες, αλλά και σε 

καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης προσώπου). Οι προοπτικές στις δύο αυτές 

χώρες θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Ελλάδα, η οποία σηµαντικό είναι να 

αποδυθεί σε εκστρατείες ενηµέρωσης σχετικά µε την ποιότητα του ελληνικού 

ελαιολάδου, δεδοµένου ότι ο βαθµός εξοικείωσης των καταναλωτών στις χώρες αυτές 

δεν είναι πολύ µεγάλος (µόνον ένας στους δέκα Κινέζους έχει ακούσει για το 

ελαιόλαδο). Αποτρεπτικό της αγοράς του ελληνικού ελαιολάδου είναι βέβαια η 

σχετικά υψηλή του τιµή. Στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Ιράν και το Ισραήλ 

λόγω των υψηλών τελωνειακών δασµών (Ισραήλ), των δυσχερειών πρόσβασης σε 

δίκτυα διανοµής (ΗΑΕ) και της περιορισµένης χρήσης ελαιολάδου (Ιράν) οι 

ελληνικές εταιρίες εξαγωγής ελαιολάδου δεν δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στις 

χώρες αυτές. Στις ΗΠΑ, όπου το 99% του διατιθέµενου στην αγορά ελαιολάδου είναι 

εισαγόµενο, εισάγονται συνολικά 255.000 τόνοι (στοιχεία του 2005). Απόλυτο 

προβάδισµα έχει η Ιταλία µε 65,3% επί του συνόλου των εισαγωγών ελαιολάδου στις 

ΗΠΑ. Η Ελλάδα µαζί µε άλλες 11 χώρες µοιράζονται το 17% της αγοράς, µε 

εξαγωγές αξίας 13 εκατ. δολ. ΗΠΑ. Στον Καναδά η συνολική κατανάλωση, η οποία 

καλύπτεται αποκλειστικά από εισαγωγές, υπολογίζεται σε 26.000 τόνους. 

Πρωτοκαθεδρία έχουν εν προκειµένω οι Ιταλοί και ακολουθούν οι Ισπανοί µε 

επιθετικής µορφής προώθηση τα τελευταία χρόνια. Εντυπωσιακή είσοδο στην αγορά 

του Καναδά έχουν οι λεγόµενες νέες παραγωγικές χώρες, όπως η Αυστραλία και η 

Αργεντινή. Το ελληνικό ελαιόλαδο (πλέον του 10% των συνολικών εισαγωγών στη 

χώρα) έχει αρχίσει να εµφανίζεται σταθερά στους καταλόγους ορισµένων 

καταστηµάτων από τις µεγάλες αλυσίδες τροφίµων Ιδιαιτερότητες στην προώθηση: 

Σηµαντικό στοιχείο είναι η καθιέρωση ελληνικών brandnames και η επαναφορά της 

αξιοπιστίας των προϊόντων της χώρας µας στις αγορές αυτές. Υπάρχουν προοπτικές 

που έγκεινται κυρίως στην αναγνωρισιµότητα των ελληνικών προϊόντων και στην 

καθιέρωσή τους στη συνείδηση του σχετικού καταναλωτικού κοινού ως υψηλής 

ποιότητας και γευστικής αξίας προϊόντων.  
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∆ράσεις που προτείνονται από τα Γραφεία ΟΕΥ της Ελλάδας στις υπό 

εξέταση χώρες  Πραγµατοποίηση εβδοµάδων ελληνικών τροφίµων στα S/M , ειδικά 

σε βαλκανικές χώρες όπου υπάρχουν ελληνικά καταστήµατα (όπως π.χ. Βερόπουλος 

σε ΠΓ∆Μ). Τοποθέτηση στα ράφια των S/M της χώρας υποδοχής ελληνικών 

προϊόντων µε υποχρεωτικές ενδείξεις (ΠΟΠ, τρόπου παρασκευής, ποιοτικής 

κατάταξης) στη γλώσσα της χώρας εισαγωγής. Ενηµέρωση µέσω αφιερωµάτων σε 

εφηµερίδες και περιοδικά/ ανάδειξη και προβολή των πλεονεκτηµάτων της ελληνικής 

κουζίνας και των ευεργετικών επιδράσεών της στην υγεία (αξιοποίηση της τάσης για 

υγιεινή διατροφή). Οργάνωση εβδοµάδων /φεστιβάλ ελληνικής γαστρονοµίας σε 

µεγάλα ξενοδοχεία για την ανάδειξη της γεύσης της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς και 

ελαιολάδου. Συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις µε ελληνικό περίπτερο. 

4.3 Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ  (του Β.Ψώνη, Γεν. Συµβούλου Β΄ ΟΕΥ, ΥΠΕΞ)  
 

Από τις µελέτες των Γραφείων ΟΕΥ που περιλαµβάνονται στην παρούσα 

έκδοση αλλά και από τις υπάρχουσες πληροφορίες από ελληνικές και διεθνείς πηγές, 

προκύπτουν τα εξής κύρια σηµεία: 

1.Ελληνική παραγωγή και εξαγωγές ελαιολάδου 

- Η παραγωγή της χώρας µας κυµαίνεται γύρω τους 400.000 τόνους ετησίως 

και η αύξησή της δεν είναι δυνατή µε βάση τους ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (περιορισµοί στο πλαίσιο της ΚΑΠ). 

- Η εγχώρια κατανάλωση -από τις υψηλότερες παγκοσµίως- απορροφά το 

µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής και αποµένουν περίπου 100.000 τόνοι για εξαγωγή 

η οποία κατευθύνεται στο µεγαλύτερο µέρος της στην Ιταλία σε µορφή χύµα. 

- Όπως προκύπτει από τις µελέτες που περιλαµβάνονται στην έκδοση αυτή, το 

ελληνικό επώνυµο ελαιόλαδο δεν έχει ικανοποιητική επώνυµη παρουσία στις ξένες 

αγορές, στις οποίες την πρώτη θέση κατέχει συνήθως το ιταλικό ελαιόλαδο και 

δεύτερο έρχεται το ισπανικό µε αυξητικές τάσεις. Το ελληνικό επώνυµο ελαιόλαδο 

βρίσκεται συνήθως στην τρίτη θέση στις περισσότερες αγορές και οι ποσότητες που 

εξάγουµε είναι πολύ µικρές. 
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- Τούτο οφείλεται αφενός στην µη ύπαρξη µεγάλων (µε διεθνή κριτήρια) 

ελληνικών εταιριών εµπορίας ελαιολάδου που να διαθέτουν ισχυρές προσβάσεις στα 

ξένα δίκτυα διανοµής και αφετέρου στην υψηλή τιµή του, που αντικατοπτρίζει µεν 

την ανώτερη ποιότητά του, κάτι όµως που δεν έχει εµπεδωθεί στην συνείδηση των 

ξένων καταναλωτών, οι οποίοι θεωρούν το ιταλικό ως καλύτερο και εποµένως το 

προτιµούν. Σχετικά µε την ποιότητα του ελληνικού ελαιολάδου, θα πρέπει να 

διευκρινίσουµε ότι αυτή δεν είναι πάντα µετρήσιµη και σαφώς αντιληπτή από τον 

ξένο (ακόµα και τον Έλληνα) καταναλωτή. Λέγοντας ότι το ελληνικό ελαιόλαδο είναι 

το καλύτερο στον κόσµο, εννοούµε συνήθως ότι η Ελλάδα παράγει το υψηλότερο 

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

της. Αυτό ασφαλώς δεν σηµαίνει ότι το ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι 

πάντα καλύτερο από την αντίστοιχη ποιότητα ορισµένων περιοχών άλλων χωρών. 

- ∆εδοµένου ότι η παραγωγή µας δεν είναι δυνατό να αυξηθεί και δεδοµένου 

ότι οι εξαγωγές γίνονται σε µορφή χύµα, ο στόχος µας αναγκαστικά είναι όχι να 

αυξήσουµε τις εξαγωγές ελαιολάδου, αλλά να µεταβάλουµε τους όρους εµπορίας του, 

έτσι ώστε να αυξηθούν όσο γίνεται περισσότερο τα έσοδα από τη διάθεσή του στο 

εξωτερικό. Αυτό σηµαίνει στην πράξη να το εξάγουµε σε επώνυµη συσκευασία στις 

ξένες αγορές µε τρόπο που να αποκτήσει αναγνωρισιµότητα και σταθερή παρουσία, 

ώστε να απολαµβάνει τις υψηλότερες τιµές που αξίζει η ανώτερη ποιότητά του. Εδώ 

εποµένως, χρειάζεται µεγαλύτερη γνώση των διεθνών αγορών και µεγαλύτερη χρήση 

των εργαλείων του εξαγωγικού µάρκετινγκ κάτι στο οποίο φιλοδοξεί να συνδράµει 

και η παρούσα εργασία των Εµπορικών Ακολούθων µας µε τις συγκεκριµένες 

µελέτες. 

4.4 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
 

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. 
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- Στον τοµέα του ανταγωνισµού φαίνεται ότι η Ιταλία χάνει έδαφος σιγά σιγά 

στις ξένες αγορές από την Ισπανία που διαθέτει την µεγαλύτερη παραγωγή 

παγκοσµίως. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, αφενός στην απότοµη αύξηση της ισπανικής 

παραγωγής την προηγούµενη δεκαετία (από 600 χιλ. τόνους η ισπανική παραγωγή 

σήµερα ξεπερνά το 1.2 δις τόνους.) και αφετέρου στην απόκτηση µεγαλύτερης 

πρόσβασης στα µεγάλα δίκτυα εµπορίας ελαιολάδου στο εξωτερικό. 

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

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

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

µεταξύ της εξαγωγής του προϊόντος σε µορφή χύµα και της εµπορίας του σε επώνυµη 

συσκευασία µε το σήµα του ξένου εισαγωγέα. Συνήθως οι ιδιωτικές ετικέτες που 

χρησιµοποιούν οι ξένες αλυσίδες, αναφέρουν την προέλευση του προϊόντος, κάτι που 

βοηθά στην αύξηση της αναγνωρισιµότητας του ελληνικού ελαιολάδου σε σύγκριση 

µε την υφιστάµενη κατάσταση που το προϊόν µας εξάγεται χύµα, αναµειγνύεται µε 

άλλα ελαιόλαδα και καταναλώνεται ως ξένο. Επίσης οι πωλήσεις/ εξαγωγές µε 

private label αποφέρουν υψηλότερη προστιθέµενη αξία στην περίπτωση που η 

τυποποίηση γίνεται στην Ελλάδα για λογαριασµό του ξένου λιανοπωλητή. Ασφαλώς 

όµως αυτός δεν είναι ο ιδανικός τρόπος εµπορίας του ελαιολάδου µας καθώς 

δηµιουργεί υπερβολική εξάρτηση από τους ξένους συγκεκριµένους πελάτες για 

λογαριασµό των οποίων τυποποιείται. 

- Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η τάση αύξησης της παραγωγής σε νέες 

χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το φαινόµενο αυτό γίνεται ήδη αισθητό και 

µπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες χωρών που εµφανίζονται σιγά σιγά στο 

προσκήνιο. Η µια κατηγορία αφορά στις χώρες της Βορείου Αφρικής και της 

Ανατολικής Μεσογείου (Τουρκία, Αίγυπτος, Συρία, Τυνησία, Αλγερία κλπ) και η 

άλλη κατηγορία αφορά στις υπερπόντιες χώρες του νέου κόσµου που έχουν κλίµα 

κατάλληλο. 

Πρόκειται για τις ίδιες χώρες που προ δεκαετίας άρχισαν τη συστηµατική 

καλλιέργεια της αµπέλου και σήµερα παράγουν κρασιά αρίστης ποιότητας 

απειλώντας άµεσα την πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης στο προϊόν αυτό (Καλιφόρνια, 

Αυστραλία, Νότια Αφρική, Νότια Αµερική κλπ). Επίσης θα πρέπει να λάβουµε 

υπόψη και τις προσπάθειες για καλλιέργεια της ελιάς και στις µεγάλες ασιατικές 
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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. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τις σηµερινές αυξητικές τάσεις της παγκόσµιας 

κατανάλωσης µπορούµε να προβλέψουµε ότι σε λίγα χρόνια ίσως έχουµε και νέους 

παίκτες στην παγκόσµια αγορά. Η στρατηγική µας εποµένως θα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη και αυτό τον παράγοντα. Το ελαιόλαδο είναι ένα κατ’ εξοχήν προϊόν εντάσεως 

εργασίας και κατά συνέπεια θα παραµείνει ένα ακριβό προϊόν που θα στοχεύει σε 

αγορές-θύλακες , ανάλογα µε τις καταναλωτικές συνήθειες και το επίπεδο ανάπτυξης 

της κάθε χώρας. Οι χώρες παραγωγής της Βορείου Αφρικής θα έχουν σηµαντικό 

πλεονέκτηµα στις τιµές λόγω χαµηλού εργατικού κόστους, αλλά ενδεχοµένως θα 

υστερούν στην ποιότητα και στην εµπορία του προϊόντος διεθνώς, άρα θα εξαρτώνται 

από τις γειτονικές µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία) για την προώθησή 

του. Ήδη µεγάλες ποσότητες της παραγωγής τους κατευθύνονται στις χώρες αυτές σε 

µορφή χύµα, όπου αναµειγνύεται µε άλλα ελαιόλαδα και εξάγεται ως ιταλικό ή 

ισπανικό. Σηµαντικό είναι να έχουµε υπόψη µας ότι το ελαιόλαδο, σύµφωνα µε τις 

απόψεις πολλών τυποποιητών, εντάσσεται στα προϊόντα πολυτελείας των οποίων η 

ποιότητα καθορίζεται συχνά από το συγκεκριµένο τρόπο ανάµειξης διαφόρων 

ποιοτήτων και ποικιλιών (όπως τα καπνά, ο καφές, το ουίσκι, το κρασί κλπ). Οι 

Ιταλοί στον τοµέα αυτό είναι οι αδιαµφισβήτητοι ηγέτες. Η ανάµειξη εξυπηρετεί 

αφενός τη δηµιουργία µιας σταθερής γεύσης και ποιότητας διαχρονικά και αφετέρου 

δίνει µεγαλύτερη σταθερότητα στις τιµές. 

Η κατηγορία των χωρών που αναφέραµε ως νέες χώρες, αν έχει την ίδια 

επιτυχία στο ελαιόλαδο µε εκείνη που είχε µε τα κρασιά προ δεκαετίας, τότε οι 

µεσογειακές χώρες θα αντιµετωπίσουν ένα νέο σηµαντικό ανταγωνιστή στις ξένες 

αγορές. Σηµειώνουµε εδώ ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί και περιορίζει την 

παραγωγή ελαιολάδου σε συγκεκριµένα ανώτατα όρια, οι άλλες χώρες δεν έχουν την 

ίδια πολιτική και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν συγκεκριµένη πολιτική για το 

ελαιόλαδο ακόµα. 

Με τα δεδοµένα αυτά, η χώρα µας θα πρέπει να εντείνει την εξαγωγική της 

προσπάθεια ώστε να κατακτήσει µεγαλύτερο µέρος των ξένων αγορών περιορίζοντας 

τις εξαγωγές χύµα προς Ιταλία και αναπτύσσοντας επώνυµα διεθνώς αναγνωρίσιµα 
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προϊόντα. Η επιτυχής έκβαση αυτής της προσπάθειας θα δηµιουργήσει τις 

προϋποθέσεις τόσο για την αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών, όσων και των 

εµπορικών επιχειρήσεων οι οποίες θα στραφούν στην πρακτική που ακολουθούν και 

οι άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες, της δηµιουργίας δηλαδή επωνύµων προϊόντων 

βασισµένων στα σταθερά ποιοτικά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικές τιµές. 

Το κρίσιµο στοιχείο στην προσπάθεια αυτή είναι η ύπαρξη µεγάλων εταιριών 

µε την απαιτούµενη οικονοµική επιφάνεια για την στήριξη µεγάλων εξαγωγικών 

προγραµµάτων. Παρόλο ότι είµαστε µια χώρα µε µεγάλη κατανάλωση ελαιολάδου, 

δυστυχώς δεν αναπτύχθηκαν έγκαιρα µεγάλες εταιρίες τυποποίησης µε επώνυµα 

προϊόντα, κυρίως λόγω της παραδοσιακής πρακτικής της εµπορίας του ελαιολάδου 

στην εσωτερική αγορά µε τη µέθοδο του ‘τενεκέ’. Η πρόσφατη στροφή στην 

κατανάλωση συσκευασµένου και επωνύµου ελαιολάδου, ασφαλώς επιτρέπει την 

ανάπτυξη επωνύµων προϊόντων και την επέκταση των ελληνικών εταιριών. 

Πάντως, αν δεν γίνουν συστηµατικές προσπάθειες κυρίως από τον ιδιωτικό 

τοµέα τα επόµενα χρόνια, υπάρχει κίνδυνος οι βασικοί ‘θύλακες’ στο εξωτερικό, 

όπου θα µπορεί κανείς να βρει επώνυµο ελληνικό ελαιόλαδο, θα παραµείνουν οι 

µικρές οµογενειακές µας αγορές, ενώ ένα µέρος των χύµα εξαγωγών µας στην Ιταλία 

θα αντικατασταθεί µε εξαγωγές συσκευασµένου ελαιολάδου µε τη µέθοδο private 

label δηλαδή µε επωνυµία των ξένων µεγάλων σούπερ µάρκετ. Επίσης θα πρέπει να 

εκτιµηθεί µεσοπρόθεσµα η πορεία της παραγωγής µας και της εγχώριας 

κατανάλωσης, καθώς και οι εγχώριες πωλήσεις προς τους πολυάριθµους επισκέπτες 

της χώρας µας (που είναι η πιο προσοδοφόρα µορφή εξαγωγής του) ώστε να 

καταστρωθεί µία στρατηγική που να λαµβάνει υπόψη και τις παραµέτρους αυτές. 

Πέρα από τα πλεονεκτήµατα και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται και 

ζητούν επίλυση, οι επιχειρηµατίες αλλά και οι αρµόδιοι φορείς καλούνται να 

διερευνήσουν και τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού σχεδίου δράσης. 

Ως ευκαιρίες µπορούν να θεωρηθούν:  

Η διάδοση της Μεσογειακής διατροφής και των ευεργετικών για τον οργανισµό 

ιδιοτήτων του ελαιολάδου έχει βοηθήσει στην προώθηση του Κρητικού ελαιολάδου, 

το οποίο θεωρείται η βάση της Κρητικής και πρόγονος της µεσογειακής διατροφής. 
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Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χώρες που παράγουν µη ανταγωνιστικά 

προς την χώρα µας προϊόντα, έχει βοηθήσει στην εξαγωγική δραστηριότητα των 

Ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, η κατάργηση των δασµών και η ελεύθερη 

διακίνηση αγαθών µέσα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα πολύ σηµαντικό 

σηµείο που θα έπρεπε να εκµεταλλευτεί περισσότερο η Κρήτη για την εξαγωγή του 

ελαιολάδου της πιο συστηµατικά και σε µεγαλύτερο αριθµό χωρών από αυτές που 

ήδη εξάγει. 

Ως κίνδυνοι στην προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου µπορούν να θεωρηθούν: 

Ο κατακερµατισµός της γης και η έλλειψη επαγγελµατιών αγροτών µε µεγάλες 

καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Λόγω του ότι η καλλιέργεια της ελιάς τα παλαιότερα 

χρόνια ήταν η κύρια ασχολία των κατοίκων της Κρήτης, ο παραδοσιακός τρόπος 

διάθεσης των κλήρων από τους γονείς ήταν η διαίρεση της γης σε µικρά κοµµάτια ως 

κληρονοµιά για τα παιδιά. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να συναντάµε µέχρι και στις 

µέρες µας ιδιοκτήτες µικρών εκτάσεων γης, οι οποίοι παράγουν ελαιόλαδο για 

προσωπική τους κατανάλωση κυρίως και λόγω της µικρής έκτασης γης που 

διαθέτουν, δεν θεωρούν σκόπιµο να επενδύσουν σε αυτήν. 

Το γεγονός ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών Κρητικού ελαιολάδου 

είναι σε µορφή χύµα και όχι οργανωµένα, ενισχύει τον κίνδυνο που υπάρχει για 

εξαφάνιση της ταυτότητας του Κρητικού ελαιολάδου. 

 Η αύξηση των εισαγωγών ελαιολάδου από αναπτυσσόµενες χώρες προς χώρες που 

εξάγει η Ελλάδα και πωλούν το ελαιόλαδο σε χαµηλότερη τιµή, αποτελούν απειλή 

για την αύξηση των εξαγωγών της χώρας µας και του µεριδίου αγοράς της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ –Τιµές ελαιολάδου σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία- 
 

(Οι τιµές που ακολουθούν συλλέγονται µε µέριµνα του Παρατηρητηρίου Αγοράς 

Ελαιολάδου του ΣΕ∆ΗΚ και είναι µε βάση το ∆ελτίο Τιµώς της 4ης Ιανουαρίοου 

2011) 
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