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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ε κεζνγεηαθή δηαηξνθή απνηειεί άπιε πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά θαη θαζνξηζηηθό ηεο γλώξηζκα είλαη ε ρξήζε ηνπ ειαηνιάδνπ. ηε ρώξα καο 
θαιιηεξγνύληαη ζρεδόλ 150 εθαηνκκύξηα ειαηόδεληξα, ηα νπνία θαιύπηνπλ 
πεξηζζόηεξα από 12 εθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα γεο. Σα ηειεπηαία δεδνκέλα 
επηζεκαίλνπλ όηη νη παξαγσγνί ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα μεπεξλνύλ ηνπο 750 ρηιηάδεο 
κε ηελ εηήζηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ λα θπκαίλεηαη από 300 κέρξη θαη 400 ρηιηάδεο 
ηόλνπο. 

Η ρώξα καο απνηειεί ηελ 3ε πην κεγάιε δύλακε παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ζε 
δηεζλέο επίπεδν. Γπζηπρώο, όκσο, ηα 3/4 ηεο παξαγσγηθήο ηεο δξάζεο εμάγεηαη ρύκα 
ζην εμσηεξηθό, κε κόιηο ην 20% λα ηππνπνηείηαη. Σν γεγνλόο απηό σο επί ην πιείζηνλ 
έρεη ζαλ βαζηθόηεξε ζπλέπεηα λα θαηέρεη κνλάρα ην 3% ηνπ κεξηδίνπ ζε εμαγσγέο πξνο 
άιια θξάηε. Σελ ίδηα ώξα, όκσο, ρώξεο όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Ιηαιία θαηέρνπλ 
πεξηζζόηεξν από ην 50%. 

Σν πην κεγάιν πνζνζηό ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο καο εζηηάδεη ζηελ Ιηαιία. 
Απηό έρεη ζαλ βαζηθόηεξε ζπλέπεηα λα αλακεηγλύνπλ ην ειαηόιαδν ηεο ρώξαο καο κε 
ην ηηαιηθό, εμεπγελίδνληαο ην δηθό ηνπο αγαζό. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαηαθηνύλ ηηο 
αγνξέο, εμάγνληαο ηππνπνηεκέλν ειαηόιαδν θαιύηεξεο πνηόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ 
αξρηθή. ην ζεκείν απηό, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όηη από ηελ πεξίνδν ηνπ ’99, 
όπνπ ην πνζνζηό εμαγσγήο ρύκα ειαηνιάδνπ πξνο ηελ Ιηαιία ήηαλ 84%, ηελ πεξίνδν 
ηνπ 2002 έπεζε ζην 74%, αληηθαζηζηώληαο ην ρύκα κε ηππνπνηεκέλν αγαζό απηήο ηεο 
κνξθήο. 

ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεμνδηθή κειέηε θαη ε εθηελήο 
έξεπλα πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή θαη ην εμσηεξηθό εκπόξην ησλ ηειεπηαίσλ 15 εηώλ. 
Γηα λα επηηεπρζεί ν ελ ιόγσ ζηόρνο ζα πινπνηεζεί κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε, 
όπνπ ζα γίλεη ρξήζε δηεζλώλ, ειιεληθώλ αιιά θαη δηαδηθηπαθώλ βηβιηνγξαθηθώλ 
πεγώλ. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the Mediterranean diet is an intangible cultural heritage and its 
utility is the decisive feature. In our country, almost 150 million olive trees are 
cultivated, which cover more than 12 million acres of land. The latest figures indicate 
that Greek olive oil producers exceed 750 thousand with annual olive oil production 
ranging from 300 to 400 thousand tons. 

Our country is the 3rd largest producer of olive oil internationally. 
Unfortunately, however, 3/4 of its production activity is exported in bulk abroad, with 
only 20% being standardized. For the most part, this fact accounts for only 3% of the 
export share to other countries. At the same time, however, countries such as Italy, for 
example, hold more than 50%. 

The largest share of our country's exports focuses on Italy. This is the main 
consequence of mixing our country's olive oil with the Italian, refining their own good. In 
this way they conquer the markets by exporting better quality standardized olive oil 
than the original. At this point, it is important to know that since the '99, where the bulk 
of olive oil exports to Italy was 84%, in 2002 it dropped to 74%, replacing bulk with 
standardized form of this kind. 

The purpose of this work is the in-depth study and extensive research on 
production and foreign trade over the past 15 years. To achieve this goal a 
bibliographic review will be carried out, using international, Greek and online 
bibliographical sources. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Η ειηά αλήθεη ζηα μεξόθπηα θαη έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζε λεξό. Η ζρεηηθή 
πγξαζία ηεο αηκόζθαηξαο επηθέξεη θαζνξηζηηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζηηο 
ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηεο, κηαο θαη είλαη ζεκαληηθό λα κελ είλαη πνιύ πςειή θαη ζε 
ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 80% θαηά ηελ πεξίνδν ελόο έηνπο. Σν 
ιάδη ηεο ειηάο είλαη εμαηξεηηθά παρύ θαη ην ρξώκα ηνπ είλαη από αλνηθηό θίηξηλν κέρξη 
θαη ζθνύξν πξάζηλν. Σν ιάδη έρεη επράξηζηε γεύζε θαη νζκή θαη παξάγεηαη από ηε 
ζάξθα ησλ θαξπώλ ηεο ειηάο. 

Δπίζεο, έρεη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηηο πεξηζζόηεξεο 
θνξέο απνηειεί ηελ θπξηόηεξε πεγή ελέξγεηαο ζην εκεξήζηα δηαηηνιόγην ηνπ 
κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ ηνπ πιεζπζκνύ ησλ κεζνγεηαθώλ θξαηώλ αιιά θαη όρη κόλνλ. 
Η ζύλδεζε ηεο ειηάο κε ηε δηαηξνθή θαη ηε ιαηξεία απνηεινύζε θαζνξηζηηθό θαηλόκελν, 
ην νπνίν θαηάθεξε λα εηζρσξήζεη αθόκα θαη ζηε κπζνινγία ησλ κεζνγεηαθώλ ρσξώλ 
θαη είρε ηελ επρέξεηα λα δηακνξθώζεη ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ζπλήζεηεο, πνιιέο εθ 
ησλ νπνίσλ ζπληεξνύληαη έσο θαη ηε ζύγρξνλε επνρή. 

Σν ειαηόιαδν ην νπνίν παξάγεηαη ζηε ρώξα καο απνηειεί έλα από ηα 
θαιύηεξα, εάλ όρη ην θαιύηεξν πνηνηηθά ειαηόιαδν ην νπνίν παξάγεηαη ζε δηεζλέο 
επίπεδν. Η ρώξα καο απνηειεί ηελ 3ε πην κεγάιε παξαγσγό ειαηνιάδνπ ζε δηεζλέο 
επίπεδν. Παξά ην γεγνλόο απηό, όκσο, κνλάρα ην 20% ηεο παξαγσγηθήο ηεο δξάζεο 
ηππνπνηείηαη ελώ ζρεδόλ ηα 3/4 εμάγεηαη ζε ρύκα κνξθή ζην εμσηεξηθό, κε θπξηόηεξε 
ζπλέπεηα ηνλ εμεπγεληζκό ηνπ Ιηαιηθνύ θπξίσο ειαηνιάδνπ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξντόλ απνηειεί θαζνξηζηηθό ζπζηαηηθό ηεο κεζνγεηαθήο 
δηαηξνθήο ελώ παξάιιεια απνηειεί από ηα θπξηόηεξα αγαζά ηα νπνία παξάγνληαη ζηε 
ρώξα καο. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο πθίζηαληαη επεξγεηηθά γλσξίζκαηα ζε 
απηό ην αγαζό, πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζε αξθεηέο θαη δηαθνξεηηθέο 
παζήζεηο.  

ηε ρώξα καο, ε κέζε θαηαλάισζε απηνύ ηνπ αγαζνύ ζε εηήζηα βάζε είλαη 20 
ιίηξα/άηνκν, ζύλνιν ηδηαίηεξα κεγάιν ζπγθξηηηθά κε άιια θξάηε πνπ παξάγνπλ απηό ην 
αγαζό. Σα ηειεπηαία έηε έρεη εληνπηζηεί ηεξάζηηα αύμεζε ζηελ θαηαλάισζε ειαίσλ 
εθηόο ηνπ ειαηνιάδνπ. Παξόια απηά, όκσο, ην ζπγθεθξηκέλν αγαζό θαηέρεη ζρεδόλ ην 
55% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ειαηώλ ζηελ Διιάδα. 

Σα θπξηόηεξα θξηηήξηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε δήηεζε απηνύ ηνπ 
αγαζνύ είλαη ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ, ην δηαζέζηκν εηζόδεκα θαζώο επίζεο θαη νη 
αιιαγέο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο ηηκέο (όπσο γηα παξάδεηγκα ζην ζπνξέιαην, νη 
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε δεηήκαηα δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηεο 
πγείαο θιπ). ηε ρώξα καο, παξόια απηά, ε θαηαλάισζε ηνπ ελ ιόγσ αγαζνύ σο πξνο 
ην εηζόδεκα, παξακέλεη αλειαζηηθή αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παγθόζκηαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ύθεζεο, δεδνκέλνπ πσο νη πνιίηεο ηεο ρώξαο καο παξακέλνπλ 
πξσηαζιεηέο ζηελ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε απηνύ ηνπ αγαζνύ ζε παγθόζκην 
επίπεδν. 

Απηό ην νπνίν είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε είλαη πσο ε ρώξα καο απνηειεί 
ην πην κεγάιν εμαγσγηθό θξάηνο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ θαη θαηέρεη θαζνξηζηηθή ζέζε 
ζηε δηεζλή αγνξά. Σν ζπγθεθξηκέλν αγαζό παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηηο ζπλνιηθά 
δηακνξθνύκελεο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ θαη θαηέρεη θαζνξηζηηθό κεξίδην ζην ζύλνιν ησλ 
εμαγσγώλ ηεο ρώξαο πνπ αλεξρόηαλ, θαηά κέζν όξν, ζην 1,28% θαηά ηα πξώηα 
ρξόληα ηεο θξίζεο. 
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Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα, παξά ηνπο ζεκαληηθνύο θιπδσληζκνύο 
πνπ δέρεηαη σο επί ην πιείζηνλ εμαηηίαο αληαγσληζκνύ θαη ηεο παγθόζκηαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, εκθαλίδεη κεζνπξόζεζκεο πξννπηηθέο εμέιημεο. Η 
πνηνηηθή ππεξνρή ηνπ ειαηνιάδνπ ηεο ρώξαο καο, ε θαζνξηζηηθή πνηθηινκνξθία, ε 
δηαθνξνπνίεζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγηθήο δξάζεο θαζώο επίζεο θαη ε αλαγλώξηζε 
ηεο δηαηξνθηθήο ηνπ αμίαο ζε παγθόζκην επίπεδν, απνηεινύλ θαζνξηζηηθά δεδνκέλα γηα 
ηελ εμέιημε απηνύ ηνπ ηνκέα δηακέζνπ ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεξάζηηνπ πνζνζηνύ ησλ 
ήδε πινπνηνύκελσλ εμαγσγώλ ρύκα αγαζνύ απηήο ηεο κνξθήο κε επώλπκν 
ηππνπνηεκέλν ειαηόιαδν πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
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1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 

1.1 Βασικές έννοιες 

Με ηνλ όξν ειαηόιαδα θαινύκε ην έιαην ην νπνίν ιακβάλεηαη από ηνπο 
θαξπνύο ηεο ειηάο κε κέζα απνθιεηζηηθά κεραληθά θαη ηαθηηθέο είηε επεμεξγαζίεο νη 
νπνίεο είλαη θπζηθέο. Όια απηά θαηά θύξην ιόγν πινπνηνύληαη ζε θαζνξηζκέλεο 
ζεξκνθξαζίεο, νη νπνίεο δελ επηθέξνπλ θακία απνιύησο αιινίσζε ηνπ ειαίνπ. Σν 
ζπγθεθξηκέλν αγαζό έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ρακειόηεξε πεξηεθηηθόηεηα ζε θνξεζκέλα 
ιηπαξά νμέα θαη θαζνξηζηηθή πεξηεθηηθόηεηα ζε κνλναθόξεζηα (Κσλζηαληίλνπ, 2007). 

Έξεπλεο αλαθέξνπλ πσο θαηά κέζν όξν ζηα ζπζηαηηθά ηνπ πεξηέρνληαη 14% 
θνξεζκέλα ιηπαξά, 11% πνιπαθόξεζηα θαζώο επίζεο θαη 60 έσο θαη 80% ειατθό νμύ. 
Σαπηόρξνλα, πεξηιακβάλεη πνιπθαηλόιεο, θιαβνλνεηδή, βηηακίλε Δ, πξνβηηακίλε Α, 
κεηαιιηθά ζπζηαηηθά αιιά θαη ηρλνζηνηρεία. Όια ηα παξαπάλσ κηθξνζηνηρεία δηαζέηνπλ 
αληηνμεηδσηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηόζν γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό όζν θαη γηα ην ίδην ην 
ζώκα ηνπ ειαηνιάδνπ. Όια απηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε 
πξνζηαζία ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό από βιάβεο, νη νπνίεο είλαη εθηθηό λα 
πξνθύςνπλ από ηελ νμείδσζε ησλ ειεπζέξσλ ξηδώλ, ελώ παξάιιεια έρνπλ ηελ 
επρέξεηα λα κεηαηξέςνπλ ην ίδην ην ειαηόιαδν ζε έλα εμαηξεηηθά αλζεθηηθό αγαζό, 
πξνθπιάζζνληαο ην από ηε δξάζε ηεο νμείδσζεο (Θέξηνο, 2005). 

 

1.2 Φαρακτηριστικά 

Σν 1ν επίπεδν ηεο παξαγσγηθήο δξάζεο αιιά θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ελ 
ιόγσ αγαζνύ είλαη ε δξάζε ηεο ζπγθνκηδήο ησλ θαξπώλ ηεο ειηάο. Η πεξίνδνο απηήο 
ηεο δξάζεο είλαη ε πεξίνδνο κεηαμύ ηνπ Ννεκβξίνπ θαη ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη έρεη 
άξξεθηε ζρέζε κε ηελ πνηθηιία ηνπ ειαηόδεληξνπ. Αξγόηεξα, ν θαξπόο είλαη ζεκαληηθό 
λα κεηαθεξζεί ζε εηαηξίεο επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο επηηξαπέδησλ ειηώλ είηε ζηα 
ειαηνηξηβεία όπνπ παξάγεηαη παξζέλν ειαηόιαδα θαη δηάθνξα άιια ππνιείκκαηα 
(Μάξθνπ, 2017). 

Σν ειαηόιαδν απηήο ηεο κνξθήο είλαη δπλαηόλ λα είλαη βξώζηκν είηε 
κεηνλεθηηθό. Σν 1ν εμ απηώλ πξννξίδεηαη γηα άκεζε θαηαλάισζε είηε επεμεξγάδεηαη, 
αλακεηγλύεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηππνπνηείηαη ελώ ην 2ν εμ απηώλ εμεπγελίδεηαη. Σα 
θπξηόηεξα γλσξίζκαηα ηα νπνία νξηνζεηνύλ ηελ πνηόηεηα απηώλ ησλ αγαζώλ είλαη θαηά 
θύξην ιόγν ε νμύηεηα, ην ρξώκα, ε νμείδσζε θαζώο επίζεο θαη ηα ινηπά 
νξγαλνιεπηηθά γλσξίζκαηα (Πιπηάο, 2007). 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θπξηόηεξνη παξάκεηξνη, νη νπνίνη επηθέξνπλ 
θαζνξηζηηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηηο πνζόηεηεο παξαγσγήο 

Κεθάιαην 
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θαζώο επίζεο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ. Αξρηθά, ζεκαληηθό ξόιν ζε 
όια απηά δηαδξακαηίδεη ην θιίκα αιιά θαη ην έδαθνο θαζώο ην ειαηόδεληξν 
αλαπηύζζεηαη θαιύηεξα ζε πεξίπησζε όπνπ πθίζηαηαη γόληκν έδαθνο αιιά θαη ζε 
ζεξκέο ηνπνζεζίεο όπνπ ππάξρνπλ ήπηνη ρεηκεξηλνί κήλεο (Αιεμάθεο, 2003). 

Δμίζνπ ζεκαληηθνί παξάκεηξνη είλαη ε πνηθηιία ηνπ δέληξνπ, ε πγηεηλή 
θαηάζηαζε ηνπ ειαηνθάξπνπ (νη παζήζεηο θαη νη κύθεηεο ηνπο νπνίνπο θέξεη ν 
ειαηόθαξπνο επηθέξνπλ θαζνξηζηηθέο αιινηώζεηο ζηελ πνηόηεηα ηνπ ιαδηνύ) θαζώο 
επίζεο θαη ε επνρή ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ (κηαο θαη ν ειαηόθαξπνο είλαη 
ζεκαληηθό λα ζπιιέγεηαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία είλαη θπζηνινγηθά ώξηκνο, αθνύ 
εθείλε ηελ πεξίνδν πεξηιακβάλεη ηελ πην κεγάιε πνζόηεηα ιαδηνύ θαη όια ηα 
θαηάιιεια ζηνηρεία ζε αλαινγία ηέηνηα, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ ιάδη 
εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο) (Κσλζηαληίλνπ, 2007). 

Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη, επίζεο, ε κέζνδνο ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ 
(είλαη εθηθηό λα πινπνηεζεί κε ηα ρέξηα, κε θηέλεο θιπ θαη είλαη δπλαηόλ λα επηθέξεη 
ζεκαληηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζηελ πνηόηεηα απηνύ ηνπ αγαζνύ, ζύκθσλα 
πάληνηε κε ην επίπεδν ηξαπκαηηζκνύ πνπ επηθέξεη ζηνλ θαξπό), ε ζπληήξεζε θαη ε 
απνζήθεπζε ηνπ ειαηνθάξπνπ (είλαη ζεκαληηθό λα πινπνηείηαη κε ηέηνην ηξόπν, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμεη ηξαπκαηηζκόο ηνπ θαξπνύ θαη λα απνθεύγεηαη ε αλνδηθή 
ηάζε ηεο ζεξκνθξαζίαο) ελώ παξάιιεια θαζνξηζηηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη 
ηαθηηθέο εμαγσγήο απηνύ ηνπ αγαζνύ (νη ηαθηηθέο απηέο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε 
δξάζε ηεο παξαιαβήο, ηελ ηξνθνδνζία ησλ κεραλώλ, ηελ απνθύιισζε θαζώο επίζεο 
θαη ηελ πιύζε ησλ ειαηόθαξπσλ από ηα ειαηνηξηβεία θιπ) (Μπνύθαο, 2013). 

Δμίζνπ θαζνξηζηηθέο παξάκεηξνη είλαη ε ζξαύζε ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη ε 
κάιαμε. ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πξώηε παξάκεηξν εμ απηώλ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 
πσο γηα ηε δξάζε ηεο ζξαύζεο γίλεηαη ρξήζε ειαηόκπισλ, θπιηλδξόκπισλ αιιά θαη 
ζθπξόκπισλ. Αληίζεηα, ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε δξάζε ηεο κάιαμεο, είλαη ζεκαληηθό 
λα επηζεκαλζεί πσο όινη νη καιαθηήξεο ησλ θπγνθεληξηθώλ ειαηνπξγείσλ ζηε 
ζεκεξηλή επνρή αλαπηύζζνληαη από αλνμείδσην ράιπβα θαη έρνπλ δηπιά ηνηρώκαηα, 
κέζσ ησλ νπνίσλ θπθινθνξεί δεζηό λεξό, πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαζθαιίζεη ηελ 
απαηηνύκελε ζεξκνθξαζία γηα άκεζε αιιά θαη απνδνηηθή κάιαμε (Θέξηνο, 2005). 

Οη 3 ηειεπηαίνη παξάγνληεο είλαη ν δηαρσξηζκόο, ε θπγνθέληξηζε αιιά θαη ε 
δξάζε ηεο απνζήθεπζεο. ηε δξάζε ηνπ δηαρσξηζκνύ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ 
πνηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ έρεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζηηζέκελνπ λεξνύ ζην 
δηαρσξηζηήξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηαρσξίζεσο. Από ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηε δξάζε 
ηεο θπγνθέληξηζεο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία δξα 
νξζά ην θπγνθεληξηθό ζπγθξόηεκα, ε πνηόηεηα ηνπ ελ ιόγσ αγαζνύ είλαη δπλαηόλ λα 
είλαη παξόκνηα κε εθείλε ηελ νπνία πεξηιακβάλεη ν ειαηόθαξπνο (Μάξθνπ, 2017). 

Σέινο, ζε ό,ηη αθνξά ηε δξάζε ηεο απνζήθεπζεο, πνπ αλαθέξζεθε θαη 
παξαπάλσ, είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ην ζπγθεθξηκέλν αγαζό, ύζηεξα από ην 
πέξαζκά ηνπ από ηνπο δηαρσξηζηέο, πεξηιακβάλεη δηαθνξνπνηεκέλα ζπζηαηηθά 
(κνύξγεο), πνπ θαηαθάζνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ ζηα δνρεία απνζήθεπζεο. Σα 
ζπζηαηηθά απηήο ηεο κνξθήο ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζνύλ κηαο θαη πθίζηαληαη δπκώζεηο, νη 
νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα κεηαδώζνπλ άζρεκε νζκή ζην ιάδη θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν λα 
ππνβαζκίζνπλ ζε ζεκαληηθό επίπεδν ηελ πνηόηεηά ηνπ (Peri, 2014). 
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1.3 Κατηγορίες 

Η 1ε θαηεγνξία πνπ ζα κειεηήζνπκε ζε απηήλ ηελ ελόηεηα είλαη ηα παξζέλα 
ειαηόιαδα. Πξόθεηηαη γηα έιαηα ηα νπνία έρνπλ πξνέιεπζε από ηνλ ειαηόθαξπν 
κνλάρα, όκσο, κε κεραληθέο ηαθηηθέο είηε άιιεο θπζηθέο επεμεξγαζίεο, ζε ζπλζήθεο νη 
νπνίεο δελ παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ θαη πνπ δελ έρνπλ 
ππνζηεί θακία απνιύησο άιιε επεμεξγαζία εθηόο ηεο πιύζεο, ηεο κεηάγγηζεο, ηεο 
θπγνθέληξηζεο θαζώο επίζεο θαη ηεο δξάζεο ηεο δηήζεζεο (Μάξθνπ, 2017). 

Δμαίξεζε ζε όια όζα πξναλαθέξζεθαλ απνηεινύλ ηα έιαηα εθείλα ηα νπνία 
ιακβάλνληαη κε δηαιύηεο, κε ππνζηεξηθηηθέο ύιεο παξαιαβήο νη νπνίεο δηαζέηνπλ 
ρεκηθή είηε αθόκα θαη βηνρεκηθή δξάζε είηε κε ηαθηηθέο επαλεζηεξνπνίεζεο είηε 
πξόζκεημεο κε έιαηα άιινπ ηύπνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα έιαηα θαηεγνξηνπνηνύληαη 
ζύκθσλα κε θαζνξηζκέλεο νλνκαζίεο ζηα παξαθάησ : 

 

 Εξαιπεηικά παπθένο ελαιόλαδο : πξόθεηηαη γηα ην ειαηόιαδν ηνπ νπνίνπ ε 
πεξηεθηηθόηεηα ζε ειεύζεξα ιηπαξά νμέα, δελ μεπεξλά ηα 0,8g γηα θάζε 100g θαη 
ηα ππόινηπα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηά ηνπ ζηε βάζε ησλ πξνβιεπόκελσλ γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

 Παπθένο ελαιόλαδο : πξόθεηηαη γηα ην ειαηόιαδν, ε νμύηεηα ηνπ νπνίνπ δελ 
μεπεξλά ην 2% θαη ηα ππόινηπα γλσξίζκαηά ηνπ είλαη ζύκθσλα κε όζα 
πξνβιέπνληαη γηα απηήλ ηελ θαηεγνξία 

 Ελαιόλαδο Λαμπάνηε: ε νμύηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ είλαη πην κεγάιε 
από ην 2% (Πιπηάο, 2007) 

 

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή θαηεγνξία είλαη ην εμεπγεληζκέλν ειαηόιαδν. Πξόθεηηαη 
γηα ην ειαηόιαδν ην νπνίν ιακβάλεηαη από ηνλ εμεπγεληζκό παξζέλσλ ειαηνιάδσλ. Η 
νμύηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ δελ είλαη κεγαιύηεξε από ην 3%. Καζνξηζηηθή 
θαηεγνξία είλαη θαη εθείλε πνπ πεξηέρεη ην ειαηόιαδν ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη από 
εμεπγεληζκέλα ειαηόιαδα θαη παξζέλα ειαηόιαδα. Απηή ε θαηεγνξία αθνξά εθείλα ηα 
αγαζά ηα νπνία ιακβάλνληαη από αλάκεημε εμεπγεληζκέλνπ ειαηνιάδνπ θαη παξζέλσλ 
ειαηνιάδσλ, εθηόο από ην ειαηόιαδν ιακπάληε, πνπ πξναλαθέξζεθε. Η νμύηεηα ηνπ ελ 
ιόγσ αγαζνύ δελ μεπεξλά ην 1% (Μάξθνπ, 2017). 

Μηα 4ε θαηεγνξία απηώλ ησλ αγαζώλ αθνξά ην αθαηέξγαζην ππξελέιαην. Σν 
ζπγθεθξηκέλν αγαζό παξάγεηαη από ηνπο ππξήλεο ηεο ειηάο, ύζηεξα από θαηάιιειε 
επεμεξγαζία κε δηαιύηεο είηε κε δηάθνξα θπζηθά κέζα είηε ην έιαην ην νπνίν αληηζηνηρεί 
κε εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα, ζε ειαηόιαδν ιακπάληε. Δπίζεο, πθίζηαηαη ην 
εμεπγεληζκέλν ππξελέιαην. Σν ζπγθεθξηκέλν αγαζό πθίζηαηαη από ηνλ εμεπγεληζκό ηνπ 
κε θαηεξγαζκέλνπ ππξελειαίνπ. Η νμύηεηα απηνύ ηνπ αγαζνύ δελ μεπεξλά ην 0,3%. 
Σέινο, πθίζηαηαη ην ππξελέιαην. Σν ζπγθεθξηκέλν αγαζό πθίζηαηαη από ηελ αλάκεημε 
εμεπγεληζκέλνπ ππξελειαίνπ θαη παξζέλσλ ειαηνιάδσλ, εθηόο από ην ειαηόιαδν 
ιακπάληε. Η νμύηεηά ηνπ δελ μεπεξλά ην 1% (Μπνύθαο, 2013). 

Δθηόο, όκσο, από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πθίζηαηαη θαη κηα αθόκα δηάθξηζε 
απηώλ ησλ αγαζώλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε ειαηόιαδν ΠΟΠ (Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο 
Πξνέιεπζεο, ζε ειαηόιαδν ΠΓΔ (Πξνζηαηεπόκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο) θαζώο 
επίζεο θαη ζε ειαηόιαδν Πξντόλ Οξγαληθήο Καιιηέξγεηαο. ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ην 
πξώην εμ απηώλ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο αθνξά έλα εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν, 
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πνπ αλαπηύζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά όξηα κηαο ηνπνζεζίαο θαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά από ην γεσγξαθηθό ρώξν όπνπ θαιιηεξγείηαη. Σν 
πεξηβάιινλ πεξηέρεη ηνπο θπζηθνύο, ηνπο αλζξσπίλνπο παξάγνληεο, ηελ παξαγσγή, ηε 
κεηαπνίεζε θαζώο επίζεο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ελ ιόγσ αγαζνύ ην νπνίν 
πινπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. Η ηππνπνίεζή ηνπ ελ ιόγσ 
αγαζνύ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πινπνηείηαη κε αξηζκεκέλα κπνπθάιηα (Κσλζηαληίλνπ, 
2007). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 2ε θαηεγνξία, πνπ αθνξά ην 
ειαηόιαδν ΠΓΔ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο αθνξά έλα εμαηξεηηθά παξζέλν 
ειαηόιαδν, ηνπ νπνίνπ κηα θαζνξηζκέλε πνηόηεηα είηε θήκε είηε άιιν γλώξηζκα 
πξνθύπηνπλ ζύκθσλα κε ηε γεσγξαθηθή ηνπ πξνέιεπζε θαη ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγή 
είηε ε κεηαπνίεζε είηε αθόκα θαη ε δξάζε ηεο επεμεξγαζίαο πινπνηείηαη ζε 
θαζνξηζκέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία (Θέξηνο, 2005). 

ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 
ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο αθνξά έλα εμαηξεηηθά παξζέλν είηε παξζέλν ειαηόιαδν, 
πνπ παξάγεηαη από ειαηώλεο όπνπ εθαξκόδνληαη θαζνξηζκέλνη θαλνληζκνί ηεο 
βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. Σν ζύλνιν ησλ ελ ιόγσ δξάζεσλ, από ηελ θαιιηέξγεηα κέρξη 
θαη ηελ εκθηάισζε, πεξηέρεη ειέγρνπο από εμεηδηθεπκέλνπο νξγαληζκνύο πηζηνπνίεζεο 
θαη ην ζπγθεθξηκέλν αγαζό ζπλνδεύεηαη από εμεηδηθεπκέλεο αλαιύζεηο, νη νπνίεο 
πηζηνπνηνύλ ηελ έιιεηςε ππνιεηκκάησλ ρεκηθώλ νπζηώλ ζην ηειηθό αγαζό (Κνκλελόο, 
2018). 

 

1.4 τάδια παραγωγής 

ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί (βιέπε εηθόλα 1.1) δηαθξίλνληαη ηα θπξηόηεξα 
ζηάδηα παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ. Σν 1ν ζηάδην απηήο 
ηεο κνξθήο σο επί ην πιείζηνλ πεξηέρεη ηε ζπγθνκηδή ησλ θαξπώλ ηεο ειηάο πνπ, 
όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα, πινπνηείηαη θαηά ηελ πεξίνδν 
Ννεκβξίνπ έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην θαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηθηιία ηνπ εθάζηνηε 
ειαηόδεληξνπ (Αιεμάθεο, 2003). 

Η επνρή αιιά θαη ε κέζνδνο ζπιινγήο ηνπ ειαηνθάξπνπ απνηεινύλ ηηο 
θπξηόηεξεο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ άξξεθηε ζρέζε κε ηελ πνηόηεηα βξώζηκσλ ειηώλ 
θαη ηνπ ειαηνιάδνπ, κηαο θαη ε ζπλερόκελε παξακνλή ηνπ θαξπνύ ζην δέληξν ύζηεξα 
από ηελ σξίκαλζε ηνπ νδεγνύλ ζε αλνδηθή ηάζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ ζε ειεύζεξα 
ιηπαξά νμέα θαη ζε αηζζεηή ειάηησζε ηνπ αξώκαηνο ηνπ κεηέπεηηα παξαγόκελνπ 
ιαδηνύ (Milos, 2017). 

Οη κέζνδνη απηήο ηεο δξάζεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε δηάθνξα εμσγελή 
θξηηήξηα, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δηαζεζηκόηεηα εξγαηηθώλ ρεξηώλ, νη θαηξηθέο 
ζπλζήθεο νη νπνίεο πθίζηαληαη ηελ εθάζηνηε επνρή απηήο ηεο δξάζεο, νη παζήζεηο 
αιιά θαη ε ηθαλόηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ βηνινγηθνύ ειαηνθάξπνπ από ην ειαηνηξηβείν 
(Κσλζηαληίλνπ, 2007). 
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Εικόνα 1.1 ηάδηα παξαγσγήο ειαηνιάδνπ (Αιεμάθεο, 2003) 

 

Οη θπξηόηεξεο ηαθηηθέο ζπγθνκηδήο είλαη ε ζςγκομιδή ύζηεπα από 
θςζιολογική πηώζε, ε ζςγκομιδή με ηα σέπια, ε ζςγκομιδή με παβδιζμό αιιά θαη 
νη μησανικέρ ηακηικέρ και η σπήζη καπποπηωηικών. ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 1ε 
ηαθηηθή, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ζηελ ελ ιόγσ πεξίζηαζε γίλεηαη ρξήζε δηρηύσλ 
πεξηζπιινγήο πνπ απιώλνληαη θάησ από ηα δέληξα όπνπ θαηαιήγεη ν θαξπόο κε 
θπζηνινγηθή πηώζε (Vossen, 2017). 

Η ηαθηηθή απηή σο επί ην πιείζηνλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ρνλδξόθαξπεο 
πνηθηιίεο (όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζξνύκπα θιπ) θαη εδάθε ηα νπνία 
παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αλσκαιίεο. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ε ζπιινγή απηήο ηεο 
κνξθήο πινπνηείηαη από ηνπο ειαηνπαξαγσγνύο ζε δηάζηεκα 1 έσο θαη 2 κελώλ θαη 
εθεί πινπνηείηαη πξνζεθηηθή δηαινγή εθείλσλ πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζην ειαηνηξηβείν (Peri, 
2014). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, εμίζνπ ζεκαληηθή ηαθηηθή απηνύ ηνπ είδνπο είλαη θαη ε 
ζπγθνκηδή κε ηα ρέξηα. ηελ ελ ιόγσ ηαθηηθή θόβνληαη κε ηα ρέξηα πξηλ πέζνπλ ζην 
έδαθνο. Καηά θύξην ιόγν ε ηαθηηθή απηή ρξεζηκεύεη ζηηο επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο ειηάο. 
Παξά ην γεγνλόο απηό, όκσο, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο εθαξκόδεηαη θαη ζηηο 
ειαηνπνηήζηκεο πνηθηιίεο, ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ηα δέληξα είλαη κηθξόηεξεο 
ειηθίαο. Παξά ην γεγνλόο πσο απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε ηαθηηθή ζπιινγήο απηήο 
ηεο κνξθήο είλαη ηδηαίηεξα αθξηβή. Απηόο είλαη θαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο πνπ ζηε 
ζεκεξηλή επνρή δελ έρεη επξεία εθαξκνγή (Μπνύθαο, 2013). 
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Καζνξηζηηθή, όκσο, είλαη θαη ε ηαθηηθή ηεο ζπγθνκηδήο κε ξαβδηζκό. ηα πην 
πνιιά πεξηζηαηηθά θαη θπξίσο όηαλ πθίζηαληαη κηθξόθαξπεο πνηθηιίεο, γίλεηαη ρξήζε 
απηήο ηεο ηαθηηθήο. Σα ξαβδηά ηα νπνία ρξεζηκεύνπλ ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη 
κηθξνύ είηε κεγάινπ κήθνπο θαη πξόθεηηαη γηα μύιηλα είηε αθόκα θαη πιαζηηθά ξαβδηά. 
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε γίλεηαη ρξήζε κηθξόηεξσλ εξγαιείσλ, όπσο είλαη γηα 
παξάδεηγκα πιαζηηθέο ρηέλεο θιπ (Κσλζηαληίλνπ, 2007). 

Σέινο, ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ ηειεπηαία ηαθηηθή, είλαη θαζνξηζηηθή λα 
ηνληζηεί πσο ηα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ 
ιόγσ ηαθηηθώλ, πνπ πεξηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ην θόζηνο ειαηνζπιινγήο. ην 
ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί πσο νη κεραληθέο ηαθηηθέο ζέινπλ ηεξάζηηα 
πξνζνρή ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε θαξπνπησηηθώλ, 
ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο πξόθεηηαη γηα κηα ηαθηηθή ε νπνία σο επί ην πιείζηνλ 
θάλεη ρξήζε ρεκηθώλ παξαζθεπαζκάησλ. Απηόο είλαη θαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο πνπ δελ 
επηηξέπεηαη ζηηο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο (Αιεμάθεο, 2003). 

Από ην 1ν ζηάδην ηεο ζπγθνκηδήο, πνπ αλαιύζεθε παξαπάλσ, πεξλάκε ζην 2ν 
ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο απηήο δξάζεο πνπ θαηά θύξην ιόγν πεξηέρεη ηε δξάζε ηεο 
κεηαθνξάο ηνπ θαξπνύ ζηηο εηαηξίεο επεμεξγαζίαο θαη παξαγσγήο επηηξαπέδησλ ειηώλ 
θαζώο επίζεο θαη ζηα ειαηνηξηβεία, όπνπ παξάγεηαη ην παξζέλν ειαηόιαδν θαη ηα 
δηάθνξα ππνιείκκαηά ηνπ (Πιπηάο, 2007). 

Σν ύςνο ηεο παξαγσγηθήο δξάζεο ηεο βξώζηκεο ειηάο ππνινγίδεηαη πσο είλαη 
ζηνπο 200 ρηιηάδεο ηόλνπο αλά έηνο, ελώ ηνπ ειαηόιαδνπ ζηνπο 400 ρηιηάδεο ηόλνπο 
αλά έηνο. Απηό ην νπνίν είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε είλαη πσο ηα ειαηνηξηβεία 
πεξηέρνληαη από θαζνξηζκέλα κέξε, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν ρώξνο ππνδνρήο 
ηνπ ειαηνθάξπνπ (ζηνλ νπνίν νη ειηέο αδεηάδνληαη από ηα ζαθηά θαη πιέλνληαη κε 
θαζαξό λεξό), ν ζπαζηήξαο (ζηνλ νπνίν ζπλζιίβεηαη ν θαξπόο κε ηε ρξήζε κεραληθώλ 
ζθπξηώλ), ν καιαθηήξαο (ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε κάιαμε ηεο ειαηνδύκεο), ν 
θπγνθεληξηζηήξαο (ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη ν δηαρσξηζκόο ηνπ ππξήλα) θαζώο επίζεο 
θαη ν δηαρσξηζηήξαο (ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη ν δηαρσξηζκόο ηνπ ιαδηνύ κε ην λεξό) 
(Θέξηνο, 2005). 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ηα ειαηνηξηβεία απνηεινύλ ηηο βαζηθέο κεηαπνηεηηθέο 
κνλάδεο, όπνπ πινπνηείηαη ην 1ν επίπεδν παξαγσγήο απηνύ ηνπ αγαζνύ δηακέζνπ ηεο 
δξάζεο ηεο έθζιηςεο ησλ ειαηνθάξπσλ κε θπζηθά είηε αθόκα θαη κεραληθά κέζα. Με 
ηελ έλλνηα ηεο κεηαπνίεζεο θαινύκε ηελ κεηαηξνπή ηνπ πξσηνγελνύο αγαζνύ ζε έλα 
εληειώο θαηλνύξην κεηαπνηεκέλν αγαζό ή ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξσηνγελνύο αγαζνύ 
γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία (Μάξθνπ, 2017). 

ηε ρώξα καο πθίζηαληαη πεξηζζόηεξα από 2,7 ρηιηάδεο ειαηνηξηβεία εθ ησλ 
νπνίσλ ηα 2,3 ρηιηάδεο δξνπλ θαη’ έηνο. Η κέζε δπλακηθόηεηά ηνπο είλαη 3 ρηιηάδεο θηιά 
ειαηόιαδν γηα θάζε νθηάσξν θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δξνπλ από 2 κέρξη 3 κήλεο ζε 
εηήζηα βάζε. Η κέζε εηήζηα δξάζε ηνπο είλαη ζρεδόλ 70 εκέξεο θαη 2 βάξδηεο, όπνπ ην 
εθάζηνηε ειαηνηξηβείν επεμεξγάδεηαη θαη απνδίδεη πεξηζζόηεξνπο από 420 ηόλνπο 
ειαηνιάδνπ (Κνκλελόο, 2018). 

Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξόθεηηαη γηα κηθξέο ζε κέγεζνο νηθνγελεηαθέο 
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο σο επί ην πιείζηνλ πθίζηαληαη ζε ειαηνπαξαγσγηθέο ηνπνζεζίεο 
θαη εθ ησλ νπνίσλ ζρεδόλ ην 83% είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ελώ ην ππόινηπν 
πνζνζηό αθνξά ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο κνξθήο. Πξηλ από θάπνηα έηε, 
ε παξαιαβή ηνπ ειαηνιάδνπ από ηνλ ειαηόθαξπν γηλόηαλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά κε ηα 
παξαδνζηαθά ειαηνπξγεία, όπνπ ε δξάζε ηνπ δηαρσξηζκνύ απηνύ ηνπ αγαζνύ από ηελ 
ειαηνδύκε γηλόηαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο πδξαπιηθήο πίεζεο (Ρνπζζάθεο, 2017). 



12 

 

Παξά ην γεγνλόο απηό, όκσο, ηα ηειεπηαία έηε ιόγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο 
ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ αλαπηπρζεί ειαηνπξγεία, ε δξάζε ησλ νπνίσλ εζηηάδεη ζηε 
θπγνθέληξηζε. Η δξάζε ηνπο επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηε δηαθνξά ηνπ εηδηθνύ βάξνπο 
ησλ ζηνηρείσλ ηεο ειαηνδύκεο. Καηά ην πέξαζκα ηεο ειαηνδύκεο από ην θπγνθεληξηηή, 
νξηδόληηαο είηε αθόκα θαη θάζεηεο δηάηαμεο, ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη 
κεηαμύ ηνπο κε θπγνθέληξηζε θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν παξαιακβάλνληαη μερσξηζηά 
(Mylonas, 2015). 

Σν παξζέλν ειαηόιαδν πνπ παξάγεηαη, όπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη εθηθηό λα 
είλαη βξώζηκν είηε κεηνλεθηηθό. Σν πξώην εμ απηώλ θαηαλαιώλεηαη άκεζα είηε 
επεμεξγάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηππνπνηείηαη ελώ από ηελ άιιε πιεπξά ην κεηνλεθηηθό 
ξαθηλάξεηαη κε θπξηόηεξν ζηόρν λα ρξεζηκεύζεη ζηε ζύγρξνλε βηνκεραλία ηεο 
θνλζεξβνπνηίαο (Θέξηνο, 2005). 

Η επόκελε θάζε αθνξά ηελ επεμεξγαζία απηνύ ηνπ αγαζνύ πνπ πεξηέρεη ηελ 
απνζήθεπζε ζε ειαηνδεμακελέο, κε θπξηόηεξν ζηόρν λα απαιιαρζεί από δηαθνξεηηθά 
ζπζηαηηθά (μέλεο ύιεο αιιά θαη πγξαζία) ηα νπνία θαηαθάζνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ 
ρξόλνπ ζηα δνρεία απνζήθεπζεο. Σα ζπζηαηηθά απηήο ηεο κνξθήο πνπ είλαη 
δηαδεδνκέλα κε ηνλ όξν κνύξγεο, έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ππνβαζκίζνπλ ζε κεγάιν 
βαζκό ηελ πνηόηεηα απηώλ ησλ αγαζώλ, κηαο θαη κεηαδίδνπλ άζρεκε νζκή ζην 
ειαηόιαδν εμαηηίαο ηεο απνζύλζεζεο ησλ πξσηετληθώλ νπζηώλ πνπ πεξηιακβάλεη 
(Πιπηάο, 2007). 

Σέινο, πθίζηαηαη ν εμεπγεληζκόο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ. Η ελ ιόγσ δξάζε 
πινπνηείηαη ζε ειαηόιαδν ρακειόηεξεο πνηόηεηαο, πνπ έρνπλ άζρεκε νζκή αιιά θαη 
γεύζε, ιόγσ ηνπ όηη πεξηιακβάλνπλ ειεύζεξα ιηπαξά νμέα. Δμαηηίαο ζηε δξάζε απηήο 
ηεο κνξθήο (ε νπνία θαιείηαη θαη ξαθηλάξηζκα), πνπ είλαη εθηθηό λα πινπνηεζεί κε 
θπζηθέο είηε αθόκα θαη ρεκηθέο ηαθηηθέο, ηα ειαηόιαδα απνθηνύλ γλσξίζκαηα θαη γεύζε 
πνπ κνηάδεη αξθεηά κε εθείλε ηνπ θαζαξνύ ιαδηνύ (Αιεμάθεο, 2003). 

ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ην αγαζό απηήο ηεο κνξθήο, εθηόο από ηα 
ειεύζεξα ιηπαξά νμέα, πθίζηαληαη θαη αθαζαξζίεο (ξεηηλώζεηο νπζίεο, πξσηεΐλεο είηε 
αθόκα θαη ππνιείκκαηα θπηηθώλ ηζηώλ) κε θπξηόηεξν ζηόρν ηελ εμεπγεληζκό ρξεηάδεηαη 
κεηάγγηζε, πιύζηκν, δηύιηζε θαζώο επίζεο θαη αθαίξεζε κε δηαιύηεο αιιά θαη δηάθνξεο 
δηαδνρηθέο δηεζήζεηο ηεο ειαηώδνπο δηάιπζεο κε επαλάθηεζε ηνπ δηαιύηε. (Vossen, 
2017). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ην ζεηνύρν ειαηόιαδν, πνπ απνηειεί εθρύιηζκα κε 
ζεηνύρν άλζξαθα, έρεη ρξώκα πξάζηλν θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο έρεη κηα άζρεκε 
νζκή. Απηόο είλαη θαη ν βαζηθόηεξνο ιόγνο πνπ θαηά θύξην ιόγν ρξεζηκεύεη ζηελ 
παξαζθεπή πξάζηλνπ ζαπνπληνύ είηε ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηεξάζηηα νμύηεηα, 
εμεπγελίδεηαη θαη ρξεζηκεύεη ζαλ εδώδηκν (Peri, 2014). 
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2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 

2.1 Εισαγωγή 

Η ειηά ζηε ρώξα καο θαιιηεξγείηαη ζε ζρεδόλ 11,6 εθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα, κε 
πεξηζζόηεξα από 170 εθαηνκκύξηα δέληξα απηήο ηεο κνξθήο. ηνλ ελ ιόγσ θιάδν ε 
ρώξα καο, κε κηα εηήζηα παξαγσγή ηα ηειεπηαία έηε πεξίπνπ ζηνπο 380 ρηιηάδεο 
ηόλνπο, έξρεηαη 3ε κεηά ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Ιηαιία. ε δηεζλέο επίπεδν, ηόζν ε 
παξαγσγή όζν θαη ε θαηαλάισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ εκθαλίδνπλ αλνδηθή 
ηάζε (Μπνύθαο, 2013). 

Καζνξηζηηθή αλνδηθή ηάζε, όκσο, εληνπίδεηαη θαη ζηελ επέθηαζε ηεο 
θαιιηέξγεηαο κε θαηλνύξηεο θπηεύζεηο, θάηη ην νπνίν επηθέξεη ηεξάζηηεο αλεζπρίεο γηα 
αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμύ πξνζθνξάο αιιά θαη δήηεζεο. Έξεπλεο αλαθέξνπλ 
πσο ε ζπλνιηθή έθηαζε ειαηνθαιιηέξγεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2006 θαη κεηά από 
θαζνξηζηηθέο θαηλνύξηεο θπηεύζεηο ζε θξάηε όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Σνπξθία, ε 
Αξγεληηλή, ε Υηιή θιπ, εθηηκάηαη πσο μεπεξλνύζε ηα 103 εθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα ελώ 
έσο ηελ πεξίνδν ηνπ 2013 είρε παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε θαη αλήιζε ζηα 
110,5 εθαηνκκύξηα ζηξέκκαηα (Peri, 2014). 

Η εηήζηα αλνδηθή ηάζε εθείλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο ήηαλ ζρεδόλ 2,1% ζηελ 
Ακεξηθή, ζρεδόλ 1,9% ζηε Μέζε Αλαηνιή, 1,65% ζηελ Αθξηθή, ζρεδόλ 1,5% ζηελ 
Απζηξαιία θαη κόλν 0,7% ζηα θξάηε ηεο ΔΔ. Καηά κέζν όξν από ηελ πεξίνδν ηνπ ’90 
κέρξη ηελ πεξίνδν ηνπ 2008 είραλ παξαρζεί ζε δηεζλέο επίπεδν πεξηζζόηεξνη από 2,37 
ηόλνη ειαηόιαδνπ (Vossen, 2017). 

Σν θπξηόηεξν παξαγσγηθό θέληξν απηνύ ηνπ αγαζνύ εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή 
ηεο Μεζνγείνπ, κε βαζηθόηεξα θξάηε παξαγσγήο ηελ Ιζπαλία, ηελ Ιηαιία αιιά θαη ηε 
ρώξα καο από ηελ πιεπξά ηεο ΔΔ πνπ θαηέρνπλ ζρεδόλ ηα 3/4 ηεο ζπλνιηθήο δηεζλήο 
παξαγσγήο ελώ έπνληαη ε Σπλεζία κε παξαγσγή ε νπνία αγγίδεη ηνπο 150 ρηιηάδεο 
ηόλνπο, ε πξία κε ζρεδόλ 133 ρηιηάδεο ηόλνπο θαζώο επίζεο θαη ε Σνπξθία πνπ έρεη 
ιίγν πεξηζζόηεξν από 119 ρηιηάδεο ηόλνπο (Milos, 2017). 

ηε ρώξα καο, βάζεη κε ηα δεδνκέλα δηαθνξεηηθώλ εξεπλώλ είρε απνδεηρηεί 
πσο ε παξαγσγηθή δξάζε απηνύ ηνπ αγαζνύ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ’91 κέρξη θαη 2000 
εκθάληδε γξακκηθή αλνδηθή ηάζε, όκσο, από εθείλε ηελ πεξίνδν έσο θαη ηελ πεξίνδν 
ηνπ 2008, ε ζπγθεθξηκέλε ηάζε ζηακάηεζε θαη ε ελ ιόγσ παξαγσγή έκνηαδε λα 
ζηαζεξνπνηείηαη. ην θεθάιαην απηό ζα κειεηήζνπκε ηελ παξαγσγή ζε εζληθό αιιά θαη 
ζε δηεζλέο επίπεδν πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν από ην 2005 κέρξη θαη ηε ζεκεξηλή επνρή 
(Μπνύθαο, 2013). 

 

Κεθάιαην 
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2.2 Ελληνική παραγωγή ελαιόλαδου 

Σν ζπγθεθξηκέλν αγαζό απνηειεί θαζνξηζηηθό θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο ηεο 
ρώξαο καο, κηαο θαη θαιύπηεη ζρεδόλ ην 9% ηεο ζπλνιηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηε 
ρώξα καο ζε όξνπο αμίαο. Η ρώξα καο είλαη ε 3ε πην κεγάιε παξαγσγόο απηνύ ηνπ 
αγαζνύ ζε δηεζλέο επίπεδν (1ε είλαη ε Ιζπαλία θαη 2ε ε Ιηαιία), κε παξαγσγή ηεο ηάμεο 
ησλ 310 ρηιηάδσλ ηόλσλ, πνπ αλαινγεί ζε ζρεδόλ 750 εθαηνκκύξηα επξώ, παίδνληαο 
κε απηόλ ηνλ ηξόπν θαζνξηζηηθό ξόιν ζην 0,4% ηνπ ΑΔΠ (ζε ζρέζε κε ην 0,3% ηνπ 
ΑΔΠ γηα ηνλ ελ ιόγσ ηνκέα ηεο Ιζπαλίαο θαη ην 0,1% ηνπ Ιηαιηθνύ ηνκέα).1 

ε επίπεδν ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, 4 εηαηξίεο (ΔιαΐοUniveler, Μηλέξβα, 
Gaea θαη Nutria) ειέγρνπλ ζρεδόλ ην 40% ησλ εμαγσγώλ επώλπκσλ αγαζώλ ελώ ην 
ππόινηπν πνζνζηό απηήο ηεο κνξθήο έρεη λα θάλεη κε ζπλεηαηξηζκνύο. Βάζεη εξεπλώλ 
ζηελ Διιάδα πεξηζζόηεξεο από 460 εηαηξίεο παξάγνπλ επώλπκν ειαηόιαδν. Δμαηηίαο 
ηνπ ρακεινύ όγθνπ ηππνπνηεκέλνπ αγαζνύ, νη εηαηξίεο απηήο ηεο κνξθήο ζηε ρώξα 
καο δπζθνιεύνληαη ζε κεγάιν βαζκό λα θαηνξζώζνπλ λα αληαγσληζηνύλ ηα 2 πξώηα 
θξάηε θπξίσο ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ απνδνηηθή πξνβνιή αλαγλσξίζηκσλ brands 
(Γαγθαιίδεο, 2011). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε ρώξα καο θαηέρεη ηελ 3ε ζέζε ζηε δηεζλή παξαγσγή 
απηώλ ησλ αγαζώλ. Σν 70% ηεο παξαγσγήο είλαη έμηξα παξζέλν ειαηόιαδν. Σν 33% 
ηεο εηήζηαο παξαγσγήο, δειαδή 135 ρηιηάδεο ηόλνη εμάγνληαη. Η Διιάδα βξίζθεηαη 
ζηελ 1ε ζέζε ζε εμαγσγή έμηξα παξζέλνπ, κε ην 90% λα πξννξίδεηαη πξνο ηελ ΔΔ. 
Γπζηπρώο, ην 80% ηεο παξαγσγήο εμάγεηαη ρύκα, ελώ κόλν έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο 
ηνπ 10% ηππνπνηείηαη (Mylonas, 2015).  

Βάζεη εξεπλώλ πνπ έγηλαλ ηελ πεξίνδν ηνπ 2009, ζρεδόλ ην 12% ηνπ 
πιεζπζκνύ αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία. Με γεσγξαθηθέο παξακέηξνπο, ην 80% ηεο 
παξαγσγήο έρεη πξνέιεπζε από 3 ηνπνζεζίεο ηεο ρώξαο καο, πνπ είλαη ε 
Πεινπόλλεζνο (ζε πνζνζηό 37%), ε Κξήηε (30%) θαζώο επίζεο θαη ηα λεζηά Ινλίνπ 
(12%). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Πεινπόλλεζνο, ε Μεζζελία αιιά θαη ε Ηιεία απνηεινύλ 
ηνλ ππξήλα ηεο παξαγσγηθήο δξάζεο απηήο ηεο κνξθήο. ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ 
Κξήηε, ην Ηξάθιεην θαη ηα Υαληά ζεθώλνπλ ην βάξνο ηεο θαιιηέξγεηαο ελώ ηα λεζηά 
ηνπ Ινλίνπ έρνπλ ηελ Κέξθπξα ζαλ ηνλ θπξηόηεξν ππιώλα απηώλ ησλ δξάζεσλ 
(Ρνπζζάθεο, 2017). 
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Πίνακαρ 2.1: Διιεληθή παξαγσγή ειαηόιαδνπ αλά πεξηνρή 

 

Πεγή : Κνκλελόο, 2018 

 

Πίνακαρ 2.2: Αξηζκόο ειαηόδεληξσλ αλά λνκό ζηελ Διιάδα2 

 

 

ηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί (βιέπε εηθόλα 2.1) παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγή 
απηνύ ηνπ αγαζνύ ζηε ρώξα καο από ηελ πεξίνδν ηνπ ’90 κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηνπ 
2016. Δηδηθόηεξα, αθνξά κηα θαηαλνκή κε κε ζεηηθή αζπκκεηξία όπνπ νη πην πνιιέο 
παξαηεξήζεηο εληνπίδνληαη ζην δεμί άθξν ηεο ελ ιόγσ θακπύιεο. Η παξαγσγή απηήο 
ηεο κνξθήο ζηε ρώξα καο όια απηά ηα ρξόληα παξνπζηάδεη πην κεγάιε ζπρλόηεηα ζηελ 
θιάζε 300 ρηιηάδεο έσο θαη 350 ρηιηάδεο ηόλνπο, ρσξίο όκσο λα μερλάκε πσο πνιιέο 
θνξέο ε Διιάδα θηλήζεθε ζε πην πςειά επίπεδα θηάλνληαο αθόκε θαη ηνπο 450 
ρηιηάδεο ηόλνπο παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρώξα καο εκθάληζε θαηά κέζν όξν 
απόθιηζε από ηε κέζε παξαγσγή ίζε κε 78 ρηιηάδεο ηόλνπο. Η ειάρηζηε παξαγσγή 
εληνπίδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2013 όπνπ ήηαλ 132 ρηιηάδεο ηόλνπο, ελώ ε πην 

                                                           

2
 [https://www.statistics.gr/] 
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πςειή πνζόηεηα εληνπίδεηαη ηελ πεξίνδν ηνπ ’98 όπνπ μεπέξαζε ηνπο 473 ρηιηάδεο 
ηόλνπο παξαγσγήο (Kountouri, 2017). 

 

 

Εικόνα 2.1: Παξαγσγή ειαηόιαδνπ ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 1990-2016 (ζε 
ρηιηάδεο ηόλνπο)(Ρνπζζάθεο, 2017) 

 

Η ηηκή πώιεζεο ηνπ ειαηόιαδνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην δηαζέζηκν εηζόδεκα 
αιιά θαη ηελ ηηκή ησλ ππνθαηάζηαησλ αγαζώλ επηθέξεη θαζνξηζηηθέο επηξξνέο θαη 
επηδξάζεηο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δήηεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αγαζώλ. Η ηηκή απηνύ ηνπ 
αγαζνύ εκθαλίδεη θαζνξηζηηθέο δηαθπκάλζεηο, σο επί ην πιείζηνλ εμαηηίαο ησλ αιιαγώλ 
πνπ πθίζηαληαη ζηελ πξνζθνξά (παξαγσγή θαη απνζέκαηα). Σν αγαζό απηό ζηελ 
Διιάδα απνηειεί ην θπξηόηεξν αγαζό δηαηξνθήο θαη ζπλεπώο ε δήηεζή ηνπ έρεη 
άξξεθηε ζρέζε θαη κε ηελ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνύ (Γαγθαιίδεο, 2011). 

Σα πξνεγνύκελα έηε, ρσξίο λα πθίζηαηαη θακία απνιύησο εμάξηεζε από ην 
ζύλνιν ησλ πνιπεζληθώλ βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ θαη supermarkets είηε αθόκα θαη ηεο 
πξνζθνξάο, ε επίδξαζε ζηελ ηηκή ήηαλ κηθξή. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
2009, ε ηηκή ηνπ ειαηόιαδνπ ήηαλ 1,75 ηελ ώξα πνπ ν κέζνο όξνο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 
2000 κέρξη θαη ην 2008 ήηαλ 2,3 επξώ αλά θηιό (Mylonas, 2015). 

Γεληθόηεξα, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε πσο ζηε ζεκεξηλή επνρή νη ηηκέο 
παξαγσγνύ είλαη θαηαζηξνθηθέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζηε ρώξα καο αιιά θαη 
ζηελ Ιζπαλία. Απηό είλαη θάηη, όκσο, ην νπνίν δελ ζπκβαίλεη ζηελ Ιηαιία θαζώο εθεί νη 
ελ ιόγσ ηηκέο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο. Παξά ην γεγνλόο απηό, όκσο, νη 
κεγαιύηεξεο εηαηξίεο, νη νπνίεο δξνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηππνπνίεζεο απηώλ ησλ αγαζώλ 
βξίζθνληαη ζε επζεία γξακκή κε ηνπο ζρεδηαζκνύο ησλ ηεξάζηησλ αιπζίδσλ 
supermarket (Milos, 2017). 
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Πίνακαρ 2.3: Σηκή θαη πνζόηεηα ειαηόιαδνπ γηα ηελ πεξίνδν 2001-2016 

 

Πεγή : Καβξόο, 2017 

 

Οη δπν απηέο πιεπξέο επί ηεο νπζίαο έρνπλ απνθαζίζνπλ από θνηλνύ λα 
ειαηηώζνπλ αηζζεηά ηηο ιηαληθέο ηηκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ, κε βαζηθόηεξν ζηόρν 
λα θαηαθέξνπλ λα παξνπζηάζνπλ αηζζεηή αλνδηθή ηάζε ζηηο πσιήζεηο ηνπο θαη 
ηαπηόρξνλα λα ζπληεξήζνπλ ζηαζεξά ηα δηθά ηνπο θέξδε. Με ιίγα ιόγηα, επνκέλσο, νη 
ηππνπνηεηέο θαη ηα supermarket έρνπλ ιάβεη από θνηλνύ ηελ απόθαζε λα κεηαθέξνπλ 
ηελ ειάηησζε ησλ ηηκώλ θαηαλαισηή απεπζείαο ζηηο πιάηεο ησλ παξαγσγώλ (Vossen, 
2017). 

ηε ρώξα καο, νη ελ ιόγσ παξαγσγνί είλαη πην επάισηνη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 
πηέζεηο, θαζώο νη πεξηζζόηεξνη ζπλεηαηξηζκνί είλαη ηδηαίηεξα κηθξνί θαη δελ έρνπλ 
κεγάιε δύλακε λα έρνπλ νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ εκπνξία 
απηώλ ησλ αγαζώλ. Αθόκα, ζηε ρώξα καο νη ζπγθεθξηκέλνη παξαγσγνί είλαη 
απνθιεηζκέλνη από ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Απηό επί ηεο νπζίαο ζεκαίλεη πσο δελ 
έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο πηζηώζεηο κε θπξηόηεξν ζηόρν λα θαηαθέξνπλ λα αληέμνπλ από 
ηηο παξαπάλσ πηέζεηο (Μάξθνπ, 2017). 

Όιν απηό είρε ζαλ βαζηθόηεξε ζπλέπεηα λα πθίζηαηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε 
ηεο αγξνηηθήο γεο ζηα ρέξηα ιίγσλ κεγάισλ παξαγσγώλ πνπ ζε ηεξάζηην επίπεδν ζα 
έρνπλ θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε 
ηεο Λέζβνπ όπνπ ην 60% ηεο αγξνηηθήο γεο αμηνπνηείηαη από ελνηθηαζηέο, δεδνκέλν ην 
νπνίν θαλεξώλεη ηελ ηεξάζηηα ηάζε ζπγθέληξσζεο γεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ 
(Κνκλελόο, 2018). 
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Πίνακαρ 2.4: πγθξηηηθά ζηνηρεία Διιάδαο-Ιηαιίαο θαη Ιζπαλίαο γηα ηελ παξαγσγή 
ειαηόιαδνπ 

 

Πεγή : ΠΑΔΓΔ, 2019 

 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, νη παξαγσγνί ηεο ρώξαο καο είλαη 
ζρεδόλ 750 ρηιηάδεο. Η ρώξα καο παξάγεη θαηά κέζν όξν από 300 ρηιηάδεο κέρξη θαη 
400 ρηιηάδεο ηόλνπο ειαηόιαδν αλά έηνο. Σα 3/4 ηεο παξαγσγήο είλαη βξώζηκν 
παξζέλν ειαηόιαδν άξηζηεο πνηόηεηαο θαη είλαη εθηθηό λα θαηαλαισζεί δίρσο θακία 
απνιύησο επεμεξγαζία. 

Απηόο είλαη θαη ν βαζηθόηεξνο ιόγνο πνπ  ε ρώξα καο είλαη έλα από ηα θξάηε 
πνπ εκθαλίδνπλ ηελ πην κεγάιε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε απηνύ ηνπ αγαζνύ. Γηα ηνλ 
ίδην, επίζεο, ιόγν απηό ην αγαζό ηεο ρώξαο καο είλαη εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλν ζηα 
θξάηε ηνπ εμσηεξηθνύ. Σα ηειεπηαία έηε, κε θπξηόηεξν ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ 
θαηαλαισηώλ έρνπλ νξηνζεηεζεί απζηεξνί θαλνληζκνί πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε 
δηάθξηζε ησλ δηαθόξσλ πνηνηήησλ απηνύ ηνπ αγαζνύ (Ρνπζζάθεο, 2017). 

 

Πίνακαρ 2.5: Παγθόζκηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ αλά θξάηνο (ζε ρηιηάδεο ηόλνπο) γηα 
ηελ πεξίνδν 2011-2018 

 

Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ, 2018 
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Παξά ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ ηεο ρώξαο 
καο, είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί πσο κνλάρα ην 1/4 ηεο παξαγσγήο ηεο ρώξαο καο 
δηαζέηεη επηζήκαλζε-branding, ζπγθξηηηθά κε ην 1/2 ζηελ Ιζπαλία θαη ζρεδόλ ηα 3/4 
ζηελ Ιηαιία, ελώ ην ππόινηπν πνζνζηό πσιείηαη κε δηαθνξνπνηεκέλεο δξάζεηο, 
πεξηέρνληαο θαη ην 70% ησλ εμαγσγώλ κε πξννξηζκό ηελ Ιηαιία. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 
γλσξίδνπκε πσο ην κεξίδην ηεο αγνξάο ηεο ρώξαο καο ζηε δηεζλή αγνξά επώλπκνπ 
ειαηνιάδνπ έρεη πεξηνξηζηεί από 6% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ζε 4% θαηά 
ηελ πεξίνδν ηνπ 2015 (Mylonas, 2015). 

Όια απηά ηα ρξόληα, νη παξαγσγνί ηεο ρώξαο καο δελ επσθειήζεθαλ από ηε 
δηεζλή αλνδηθή ηάζε ηεο δήηεζεο απηνύ ηνπ αγαζνύ, θάηη ην νπνίν έρεη άκεζε ζρέζε κε 
έλα κεγάιν ζύλνιν δηαθνξνπνηεκέλσλ δηαξζξσηηθώλ δεηεκάησλ. Έλα ηέηνην δήηεκα 
ήηαλ ην θόζηνο ηεο παξαγσγήο απηήο ηεο κνξθήο πνπ ήηαλ εμαηξεηηθά πςειό ζηε 
ρώξα καο θαζώο ήηαλ 1 επξώ αλά θηιό ηελ ώξα πνπ ζηελ Ιζπαλία ήηαλ 0,6 επξώ. 
Απηό είλαη θάηη ην νπνίν θαηά θύξην ιόγν πξνέξρεηαη από ην κηθξό κέγεζνο θαη ηελ πην 
ρακειή παξαγσγηθή δξάζε ησλ ειαηώλσλ (Kountouri, 2017). 

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθό δήηεκα είλαη ην γεγνλόο πσο ε πιεηνλόηεηα ησλ 
ειαηνηξηβείσλ ζηε ρώξα καο είλαη πην κηθξά θαη ηερλνινγηθά δελ είλαη ηόζν 
αλεπηπγκέλα, όπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ζε ρώξεο όπσο ε Ιζπαλία, θάηη ην νπνίν 
παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζην πην πςειό θόζηνο αιέζεσο ην νπνίν αλεξρόηαλ ζρεδόλ 
ζηα 0,2 επξώ αλά θηιό γηα ειαηνηξηβεία, ζε ζρέζε κε ην 0,16 επξώ αλά θηιό γηα ηνπο 
ηζπαληθνύο κύινπο. Από ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Ιηαιία, παξά ην γεγνλόο πσο ηα 
ειαηνηξηβεία είλαη πην κηθξά όπσο ζηελ Διιάδα, είλαη θάζεηα ελζσκαησκέλα ζην 
επίπεδν ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο όπσο επίζεο θαη ζηε δξάζε ηεο δηαλνκήο (Κνκλελόο, 
2018). 

Δμίζνπ θαζνξηζηηθά δεηήκαηα, όκσο, είλαη ε θαηαθεξκαηηζκέλε θύζε ησλ 
ζπλεηαηξηζκώλ ζηε ρώξα καο πνπ δελ παξέρεηαη γηα ηππνπνίεζε ηνπ πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζπλζήθε κε βαζηθόηεξν ζηόρν ηελ πξνβνιή ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ αιιά θαη ην κηθξό κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ εκθηάισζεο θαη 
επηζήκαλζεο πνπ δελ παξέρεη ηελ επρέξεηα επηηπρεκέλεο πξνβνιήο ησλ επώλπκσλ 
αγαζώλ (Μάξθνπ, 2017). 

Παξά ηελ αλακελόκελε πεξαηηέξσ αλνδηθή ηάζε ηεο δήηεζεο γηα ην ελ ιόγσ 
αγαζό ηεο ρώξαο καο, ε ζηαδηαθή ειάηησζε ησλ επηδνηήζεσλ αλακέλεηαη λα επηθέξεη 
πεξηζζόηεξεο κε ζεηηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζηνπο κηθξνύο παξαγσγνύο κε 
ρακειόηεξε παξαγσγηθόηεηα θαη ρσξίο θέξδνο. πλέπεηα όισλ απηώλ είλαη ε 
παξαγσγή ηεο ρώξαο καο λα έρεη πεξηνξηζηεί ζε 280 ρηιηάδεο ηόλνπο ηα ηειεπηαία 
ρξόληα ζπγθξηηηθά κε ηνλ εηήζην κέζν όξν πνπ ήηαλ ζηηο 310 ρηιηάδεο ηόλνπο ηα 
πξνεγνύκελα ρξόληα (Ρνπζζάθεο, 2017). 

Μεζνπξόζεζκα έρνληαο ζαλ βαζηθόηεξν θξηηήξην πσο ζα πινπνηεζνύλ 
ζπγθεθξηκέλεο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο θαη ηξνπνπνηήζεηο, ε αλνδηθή ηάζε ηεο 
δηεζλνύο δήηεζεο θαη ε αλώηεξε πνηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ ηεο ρώξαο καο 
είλαη δπλαηόλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ πην κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία 
ζην αγαζό απηό ηεο ρώξαο καο (Γαγθαιίδεο, 2011). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κεηάβαζε από ρύδελ ζε επώλπκν ειαηόιαδν θαη ζηα 
πιαίζηα κηαο πην απνδνηηθήο πνιηηηθήο ζύγρξνλνπ κάξθεηηλγθ ζα ήηαλ εθηθηό λα 
ζπκβάιεη αηζζεηά ζηελ αλνδηθή ηάζε ηεο αμίαο ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο καο θαηά 
ζρεδόλ 250 εθαηνκκύξηα επξώ ζρεδόλ, δειαδή 80% πην πςειά ζε ζρέζε κε ηελ 
πεξίνδν ηνπ 2014. Πξάγκαηη, κηα πην θάζεηα νινθιεξσκέλε δνκή παξαγσγηθήο 
δξάζεο απηήο ηεο κνξθήο είλαη δπλαηόλ λα παξέρεη άιιε δπλακηθή ζηνλ ελ ιόγσ 
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θιάδν, θαζώο ζα βνεζήζεη αηζζεηά ην κάξθεηηλγθ θαη απηό ζα παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν 
γηα κηα πην επηηπρεκέλε επσλπκία απηνύ ηνπ αγαζνύ ζηε ρώξα καο (Mylonas, 2015). 

 

 

Εικόνα 2.23: Καηαλάισζε ειαηνιάδνπ 2011-2018 (ζε ρηιηάδεο ηόλνπο) (Γηεζλέο 
πκβνύιην Διαηνιάδνπ, 2018) 

 

2.2.1 Ελληνικέρ εηαιπίερ ελαιόλαδος 

ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηε δηάξζξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα, 
είλαη εθηθηό λα εηπσζεί πσο είλαη ηδηαίηεξα ζύλζεηε. Οη θξίθνη από ηνπο νπνίνπο 
πεξηέρεηαη ε ελ ιόγσ αιπζίδα εκπνξίαο είλαη, πξώηα από όινπο, νη παξαγσγνί, ηα 
ειαηνπξγεία, νη ηδησηηθέο εηαηξίεο, νη ρνλδξέκπνξνη θαζώο επίζεο θαη νη εμαγσγείο. 
Γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό, επνκέλσο, όηη νη παξαγσγνί θαη ηα ειαηνπξγεία είλαη νη πην 
ηζρπξνί θαη παξάιιεια νη πην θαζνξηζηηθνί θξίθνη ηεο αιπζίδαο απηήο ηεο κνξθήο, 
θαζώο από απηνύο αξρίδεη όιε ε παξαγσγηθή δξάζε, κε θπξηόηεξν ζηόρν λα παξαρζεί 
ην ηειηθό αγαζό (Πιπηάο, 2007). 

Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εηαηξίεο απηνύ ηνπ είδνπο είλαη ε Διαΐο, ε νπνία 
έρεη κεξίδην αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ πνπ αλέξρεηαη ζην 34%. Σελ πεξίνδν 
ηνπ ’60 απεπζύλζεθε ζε θξάηε όπνπ ππήξραλ Έιιελεο κεηαλάζηεο, όπσο ήηαλ γηα 
παξάδεηγκα νη ΗΠΑ, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία θιπ. ηε ζεκεξηλή επνρή, όκσο, θαηά 
θύξην ιόγν εμάγεη ζε θξάηε όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε 
Αιβαλία, ε Βνπιγαξία, ε Γαλία αιιά θαη ε Κύπξνο (Κσλζηαληίλνπ, 2007). 

Δμίζνπ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζεκεξηλή επνρή δηαδξακαηίδεη θαη ε Μηλέξβα, ε 
νπνία θαηέρεη κεξίδην αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ αγαζνύ απηήο ηεο κνξθήο πνπ αλέξρεηαη 
ζην 22%. Απνηέιεζε ηελ 1ε εηαηξία ε νπνία θαηάθεξε λα ηππνπνηήζεη απηό ην αγαζό 
ελώ νη εμαγσγέο ηεο άξρηζαλ ηελ πεξίνδν ηνπ ’50. Μηα 3ε εηαηξία απηνύ ηνπ είδνπο, 
όκσο, είλαη θαη ε Διαηνπξγηθή πνπ έρεη κεξίδην πνπ αλέξρεηαη ζην 6% θαη αθνξά ην 
90% ησλ θαιιηεξγεηώλ, θαζώο ζπζθεπάδεη θαη ηππνπνηεί (Μπνύθαο, 2013). 

Σέινο, πθίζηαηαη ε Οιύκπηα-Ξέληα ΑΒΑΔ πνπ απνηειεί κηα εμεηδηθεπκέλε 
εηαηξία ζην εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηόιαδν θαζώο επίζεο θαη ζηηο ηππνπνηεκέλεο ειηέο. 
Από ην 45% ην νπνίν απεπζύλεηαη ζηελ αγνξά, ην 18% αθνξά ηδησηηθέο εηηθέηεο ελώ ην 
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ππόινηπν πνζνζηό αθνξά εμαγσγηθέο δξάζεηο θπξίσο ζηηο ΗΠΑ, ζηελ ΔΔ αιιά θαη 
ζηελ Ιαπσλία (Πιπηάο, 2007). 

 

2.2.2 Υορείς στήριξης 

ηε ζεκεξηλή επνρή, πθίζηαληαη θαζνξηζηηθνί θνξείο πνπ ελεξγνύλ κε 
θπξηόηεξν ζηόρν ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ. Κπξηόηεξνο ζθνπόο 
ηνπο είλαη λα θαηνξζώζνπλ λα πξνσζήζνπλ αιιά θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ πνιηηηθή 
παξαγσγήο ηνπο. έλαο θαζνξηζηηθόο θνξέαο απηήο ηεο κνξθήο είλαη ην Γηεζλέο 
πκβνύιην Διαηόιαδνπ (IOOC) πνπ έρεη ζαλ βαζηθόηεξν ζηόρν ηελ νξγάλσζε ηεο 
αγνξάο δηεζλώο θαζώο επίζεο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο ειηάο θαη ηνπ ειαηόιαδνπ 
(Θέξηνο, 2005). 

Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθόο θαη ρξήζηκνο θνξέαο απηήο ηεο κνξθήο είλαη ν 
ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Σππνπνηήζεσο Διαηόιαδνπ (είηε όπσο θαιείηαη ελ ζπληνκία 
ΔΒΙΣΔΛ) ν νπνίνο ελεξγεί κε θπξηόηεξν ζηόρν λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε κε ζθνπό 
ηελ πξνώζεζε ησλ ελ ιόγσ αγαζώλ. Έλαο εμίζνπ θαζνξηζηηθόο θνξέαο είλαη ε 
Διιεληθή Έλσζε πζθεπαζηώλ Διαηνιάδνπ, πνπ ζαλ θπξηόηεξν ζηόρν έρεη ηελ 
αλνδηθή ηάζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ ειαηνιάδνπ ζε εζληθό είηε αθόκα 
θαη ζε δηεζλέο επίπεδν (Πιπηάο, 2007). 

Καζνξηζηηθόο θνξέαο είλαη θαη ην Γίθηπν Διαηνπαξαγσγώλ Πόιεσλ Διιάδνο 
(είηε όπσο θαιείηαη ελ ζπληνκία ΓΔΠΔ). Σα κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα είλαη σο επί 
ην πιείζηνλ δεκνηηθά όξγαλα (όπσο γηα παξάδεηγκα δήκαξρνη, λνκάξρεο θιπ) αιιά 
θαη πξόεδξνη επηκειεηεξίσλ. ηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα είλαη ε πινπνίεζε 
ζπλαληήζεσλ αιιά θαη ε ύπαξμε άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη πξνώζεζεο απηώλ ησλ 
αγαζώλ (Κσλζηαληίλνπ, 2007). 

Δμίζνπ ζεκαληηθόο θνξέαο είλαη θαη ν ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνξείνπ 
Διιάδνο (είηε όπσο θαιείηαη ελ ζπληνκία ΔΒΔ) πνπ έρεη ελεξγό ξόιν ζε δηάθνξεο 
θιαδηθέο εθζέζεηο ζε εζληθό αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο ελ ιόγσ θνξέαο πινπνηεί 
έξεπλεο αγνξάο κε θπξηόηεξν ζηόρν λα θαηνξζσζεί ε πξνώζεζε απηώλ ησλ αγαζώλ, 
εθηόο από ηε ρώξα καο θαη ζε άιια θξάηε, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ζηε Γαιιία, ζηε 
Γεξκαλία, ζηελ Αγγιία, ζηε νπεδία θιπ (Μπνύθαο, 2013). 

Έλαο ηειεπηαίνο αιιά εμίζνπ ρξήζηκνο θαη ζεκαληηθόο θνξέαο απηήο ηεο 
κνξθήο είλαη ε Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλώζεσλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ (είηε 
όπσο θαιείηαη ελ ζπληνκία ΠΑΓΔΔ), πνπ έρεη ζαλ βαζηθόηεξν ζθνπό ηελ 
αληηπξνζώπεπζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθώλ νξγαλώζεσλ ζε εζληθό αιιά θαη ζε δηεζλέο 
επίπεδν, είηε αθόκα θαη ην ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαλώζεσλ 
(Κνκλελόο, 2018). 

 

2.3 Διεθνής παραγωγή ελαιόλαδου 

Η ΔΔ πεξηέρεη θξάηε ηα νπνία έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηζρπξή ζέζε ζην 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη απηό ηελ ηνπνζεηεί ζηελ 1ε ζέζε ηεο δηεζλνύο παξαγσγήο. ηε 
ζύγρξνλε επνρή, ν ελ ιόγσ ηνκέαο δέρεηαη αξθεηέο πηέζεηο, έηζη ώζηε λα πηνζεηήζεη 
θαηλνύξηεο ηαθηηθέο παξαγσγήο θαη απηό έρεη ζαλ βαζηθόηεξε ζπλέπεηα, δίρσο λα 
πθίζηαηαη θακία απνιύησο εμάξηεζε από ηε δηεζλή αλνδηθή ηάζε ηεο θαηαλάισζεο, 
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ηελ εηζαγσγή θαηλνύξησλ θξαηώλ ζηε ζύγρξνλε αγνξά, πνπ απεηινύλ ηελ ήδε 
ππάξρνπζα ζέζε ησλ παξαγσγώλ ηεο ΔΔ (Chaney, 2016). 

Γηα παξάδεηγκα ρώξεο όπσο ε Ιζπαλία, ε Ιηαιία αιιά θαη ε ρώξα καο 
ινγίδνληαη σο ηα πην κεγάια θξάηε παξαγσγήο ηεο ΔΔ. Η παξαγσγή ηνπο ζε δηεζλέο 
επίπεδν αγγίδεη ηα 3/4 ελώ έπνληαη θξάηε όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Σπλεζία, ε 
Πνξηνγαιία αιιά θαη ην Ιζξαήι. Γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 2003 ε αμία ησλ εμαγσγώλ γηα ηα 
3 αληαγσληζηηθά θξάηε πνπ βξίζθνληαη ζηηο 3 πξώηεο ζέζεηο (Ιηαιία, Ιζπαλία θαη ε 
ρώξα καο) μεπέξαζαλ ηα 996 εθαηνκκύξηα επξώ γηα ην ηζπαληθό ειαηόιαδν, ηα 576 
εθαηνκκύξηα γηα ην ηηαιηθό θαη ηα 236 εθαηνκκύξηα γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγαζό πνπ 
παξάγεηαη ζηε ρώξα καο (Bernardetal., 2011). 

 

Πίνακαρ 2.6: Παγθόζκηα αγνξά ειαηόιαδνπ 

 

ΗΠΕΙΡΟ ΠΟΟΣΗΣΕ 

ΑΙΑ 4,2% 

ΑΦΡΙΚΗ 9,2% 

ΕΤΡΩΠΗ 81,1% 

ΑΛΛΕ ΗΠΕΙΡΟΙ 5,5% 

Πεγή : Peri, 2014 

 

ηε ζύγρξνλε επνρή πθίζηαληαη 750 εθαηνκκύξηα ειαηόδεληξα κε έθηαζε 
ζρεδόλ 9 εθαηνκκύξηα εθηάξηα. Η Μεζόγεηνο θαιύπηεη ζρεδόλ ην 95% ηεο δηεζλνύο 
παξαγσγήο κηαο θαη ην 98% ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δέληξσλ βξίζθνληαη εθεί. Βάζεη κε 
έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη πξηλ κεξηθά ρξόληα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2007-2008, ε 
δηεζλήο παξαγσγή ήηαλ 3,4 εθαηνκκύξηα ηόλνη. Η παξαγσγή απηή παξνπζίαζε 
αλνδηθή ηάζε θαηά 800 ρηιηάδεο ηόλνπο από ηελ πεξίνδν ηνπ 2005 (Bernardetal., 
2011). 

Βάζεη κε έξεπλεο, ηελ πεξίνδν ηνπ 2012ε ελ ιόγσ παξαγσγή παξνπζίαζε 
αλνδηθή ηάζε θνληά ζηνπο 2,5 εθαηνκκύξηα ηόλνπο γηα ηα 3 πξώηα θξάηε πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ ελώ κέρξη ηελ πεξίνδν ηνπ 2015 αλακελόηαλ επηζηξνθή ζηα 2,3 
εθαηνκκύξηα ηόλνπο. Γεληθόηεξα, ππήξρε κηα ζπλερήο αλνδηθή ηάζε ηεο δήηεζεο ζε 
δηεζλέο επίπεδν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε παξαγσγή είρε παξνπζηάζεη αηζζεηή αλνδηθή 
ηάζε, αιιά νη απαηηήζεηο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαιύπηνληαλ από ηηο εμαγσγέο ησλ 
πην κεγάισλ παξαγσγώλ θξαηώλ (Chaney, 2016). 
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Εικόνα 2.34: Δμαγσγέο βαζηθώλ παξαγσγώλ ειαηόιαδνπ (2000-2010) (ηεθάλνπ, 
2013) 

 

Γεληθόηεξα, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε πσο νη εμειίμεηο, νη νπνίεο 
πθίζηαληαη όια απηά ηα ρξόληα ζηε δηεζλή αγνξά είλαη από ηε κηα πιεπξά κηα 
ζπλερόκελε αλνδηθή ηάζε ηεο δεκνηηθόηεηαο θαζώο επίζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ, θαηά θύξην ιόγν σο επίπησζε ηεο δηαπίζησζεο ησλ 
επεξγεηηθώλ ηνπ γλσξηζκάησλ ζηελ πγεία θαη από ηελ άιιε νη θαηλνύξηεο πξννπηηθέο νη 
νπνίεο δηαγξάθνληαη από ηελ παξνπζία ησλ θαηλνύξησλ ηεξάζηησλ αγνξώλ ζηα 
ηαρέσο αλαπηπζζόκελα θξάηε (Vossen, 2017). 

ηνλ θιάδν ηνπ αληαγσληζκνύ δηαθξίλεηαη πσο ε Ιηαιία ράλεη έδαθνο 
ζηαδηαθά ζηηο μέλεο αγνξέο από ηελ Ιζπαλία πνπ δηαζέηεη ηελ πην κεγάιε παξαγσγή ζε 
δηεζλέο επίπεδν. Η ζπγθεθξηκέλε εμέιημε πξνέξρεηαη θαηά θύξην ιόγν από ηελ μαθληθή 
αλνδηθή ηάζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Ιζπαλία ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία (θαζώο από 
600 ρηιηάδεο ηόλνπο μεπέξαζε ηα 1,2 δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο) θαη από ηελ άιιε από 
ηελ απόθηεζε ηεξάζηηαο πξόζβαζεο ζηα κεγαιύηεξα δίθηπα εκπνξίαο απηνύ ηνπ 
αγαζνύ ζε δηεζλέο επίπεδν (Mylonas, 2015). 

Μηα θαζνξηζηηθή εμέιημε πνπ ππήξμε ηα πξνεγνύκελα έηε ήηαλ ε ηάζε ησλ 
ηεξάζηησλ ζνύπεξ κάξθεη λα ηππνπνηνύλ απηό ην αγαζό γηα ινγαξηαζκό ηνπο κε δηθέο 
ηνπο εηηθέηεο, θάηη ην νπνίν ήηαλ εθηθηό λα ινγηζηεί σο κηα ελδηάκεζε επηινγή αλάκεζα 
ζηηο εμαγσγηθέο δξάζεηο απηώλ ησλ αγαζώλ ζε κνξθή ρύκα θαη ηεο εκπνξίαο ηνπ ζε 
επώλπκεο ζπζθεπαζίεο κε ην ζήκα ηνπ μέλνπ εηζαγσγέα (Chaney, 2016). 

Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, νη ηδησηηθέο εηηθέηεο νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε μέλσλ 
αιπζίδσλ, αλαθέξνπλ ηελ πξνέιεπζε ηνπ αγαζνύ, θάηη ην νπνίν παίδεη θαζνξηζηηθό 
ξόιν ζηελ αλνδηθή ηάζε ηεο αλαγλσξηζηκόηεηαο ηνπ ειαηόιαδνπ ηεο ρώξαο καο ζε 
ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πνπ ην αγαζό καο εμάγεηαη ρύκα, αλακεηγλύεηαη 
κε άιια αγαζά απηήο ηεο κνξθήο θαη θαηαλαιώλεηαη ζαλ μέλν 
(InternationalOliveOilCouncil, 2015). 

Αθόκα, νη πσιήζεηο θαη νη εμαγσγηθέο δξάζεηο κε ηδησηηθέο εηηθέηεο είλαη 
δπλαηόλ λα απνθέξνπλ πην πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ε 
ηππνπνίεζε γίλεηαη ζηε ρώξα καο γηα ινγαξηαζκό ηνπ μέλνπ ιηαλνπσιεηή. Φπζηθά, 
όκσο, απηόο δελ είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο εκπνξίαο ηνπ ελ ιόγσ αγαζνύ κηαο θαη 
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αλαπηύζζεη ππεξβνιηθή εμάξηεζε από ηνπο μέλνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαηαλαισηέο γηα 
ινγαξηαζκό ησλ νπνίσλ ηππνπνηείηαη.  

εκαληηθό ελδηαθέξνλ γηα αξθεηά ρξόληα ππήξμε θαη ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε 
ηελ ηάζε αύμεζεο ηεο παξαγσγηθήο δξάζεο ζε θαηλνύξηα θξάηε ηα νπνία δελ αλήθνπλ 
ζηελ ΔΔ. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλόκελν είρε θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο γηα αξθεηά 
ρξόληα θαη ρσξηδόηαλ ζε 2 δηαθνξνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο θξαηώλ. Η 1ε θαηεγνξία είρε 
λα θάλεη κε θξάηε ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (όπσο γηα 
παξάδεηγκα Σνπξθία, Αίγππηνο, πξία, Σπλεζία, Αιγεξία θιπ) θαη ε 2ε θαηεγνξία έρεη 
λα θάλεη κε ηα ππεξπόληηα θξάηε ηνπ λένπ θόζκνπ πνπ έρνπλ θαηάιιειν θιίκα 
(Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ, 2018). 

Αθνξά ηα ίδηα θξάηε πνπ πξηλ 2 δεθαεηίεο μεθίλεζαλ ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα 
ηεο ακπέινπ θαη πξηλ κηα δεθαεηία παξήγαγαλ θξαζηά άξηζηεο πνηόηεηαο απεηιώληαο 
άκεζα ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ΔΔ ζην ζπγθεθξηκέλν αγαζό (ραξαθηεξηζηηθά 
παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε Καιηθόξληα, ε Απζηξαιία, ε Νόηηα Αθξηθή, ε Νόηηα Ακεξηθή 
θιπ) (Milos, 2017). 

Αθόκα, είλαη ζεκαληηθό λα εζηηάζνπκε θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα θαιιηέξγεηα 
ηεο ειηάο θαη ζηα κεγαιύηεξα θξάηε ηεο Αζίαο όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Κίλα, ην 
Παθηζηάλ θαη πηζαλόλ θαη ε Ιλδία. Φπζηθά, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνύκε ην 
ζπγθεθξηκέλν αγαζό λα έρεη ηεξάζηηα δεκνηηθόηεηα ζηελ πξνηίκεζε ησλ μέλσλ 
πειαηώλ, είλαη θαζνξηζηηθό λα απνδερηνύκε πσο ζα πθίζηαληαη ζε κειινληηθή βάζε θαη 
άιια θξάηε ηα νπνία ζα παξνπζηάζνπκε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε 
ηελ παξαγσγή απηνύ ηνπ αγαζνύ θαη πηζαλόλ ζα ην θαηνξζώζνπλ (Chaney, 2016). 

 

Πίνακαρ 2.7: Οη 10 κεγαιύηεξνη εηζαγσγείο ειαηόιαδνπ ζηνλ θόζκν γηα ηελ πεξίνδν 
2013-15 

 

Πεγή : Διιεληθή Γεσξγία, 2017 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε Ιηαιία θαηνξζώλεη λα εμάγεη ην 29% ηεο παξαγσγήο ηεο 
(ζρεδόλ 182,4 ρηιηάδεο ηόλνπο) πνπ αλαινγνύλ ζην 55,2% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ 
ηεο ΔΔ θαη ζην 30,3% ησλ ζπλνιηθώλ παγθόζκησλ εμαγσγηθώλ δξάζεσλ. Έπεηαη ε 
Σπλεζία πνπ εμάγεη ην 73% ηεο παξαγσγήο ηεο θαη πνπ αλαινγεί ζην 21% ησλ 
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ζπλνιηθώλ παγθόζκησλ εμαγσγώλ θαη κεηά ρώξεο όπσο ε Ιζπαλία, ε Σνπξθία, ε 
πξία, ε Πνξηνγαιία, ην Μαξόθν, ε Αξγεληηλή θαζώο επίζεο θαη ε ρώξα καο. Η ρώξα 
καο εμάγεη κνλάρα ην 3% ηεο παξαγσγήο ηεο (ζρεδόλ 11,3 ρηιηάδεο ηόλνπο), πνπ 
αλαινγεί ζην 3,4% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγηθώλ δξάζεσλ ηεο ΔΔ θαη ζην 1,8% ησλ 
ζπλνιηθώλ παγθόζκησλ δξάζεσλ απηήο ηεο κνξθήο (Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ, 
2018). 

Γηα αλαιπηηθνύο ιόγνπο, πθίζηαληαη 2 θαηεγνξίεο θξαηώλ. Η πξώηε εμ απηώλ 
σο επί ην πιείζηνλ πεξηέξρεηαη από ηα βαζηθά θξάηε παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ηεο 
ΔΔ. Παξόια απηά, αθόκε θαη κεηαμύ ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο πθίζηαληαη ηεξάζηηεο 
δηαθνξνπνηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε Ιζπαλία είλαη ν αδηαθηινλίθεηνο εγέηεο ηεο 
δηεζλνύο παξαγσγηθήο δξάζεο (πεξηζζόηεξν από 40%) θαη έρεη ηελ επρέξεηα λα 
ινγηζηεί ζαλ ηνλ εγέηε ηεο ειηάο ζε δηεζλέο επίπεδν (Μάξθνπ, 2017). 

Δμαηηίαο θαζνξηζηηθώλ αιιαγώλ ζηε δηθή ηεο παξαγσγηθή δξάζε, ε 
παξαπάλσ ρώξα εηζάγεη ζρεδόλ 40 ρηιηάδεο ηόλνπο βαζηθώλ πιώλ από ηξίηα θξάηε 
(όπσο γηα παξάδεηγκα από ηελ Σπλεζία) θαη από ηε ρώξα καο. Από ηελ άιιε κεξηά, ην 
ζπγθεθξηκέλν θξάηνο έρεη εμαγσγέο ζρεδόλ 220 ρηιηάδσλ ηόλσλ γηα ηελ Ιηαιία, θάηη ην 
νπνίν θαζηζηά απηή ηε ρώξα ηνλ θπξηόηεξν παίθηε ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ηεο Ιηαιίαο 
(σηεξνπνύινπ, 2017). 

ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ην ηειηθό αγαζό, ε ρώξα απηή εζηηάδεη ζηηο εμαγσγηθέο 
δξάζεηο ησλ κηθξώλ θηαιώλ (δειαδή ιηγόηεξν από 1 ιίηξν). Οη εμαγσγηθέο ηεο δξάζεηο 
ηόζν ζηελ Δπξώπε όζν θαη ζε κε θνηλνηηθά θξάηε, μεπεξλνύλ ηνπο 220 ρηιηάδεο 
ηόλνπο. Τθίζηαληαη δπν ζεκεία ηα νπνία είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηνύλ θαη έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε απηή ηε ρώξα. Πξώηα από όια, ε πξνκήζεηα ησλ βαζηθώλ πιώλ πνπ είλαη 
ζπγθεληξσκέλε ζηα ρέξηα ησλ γεσξγηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε 
ρώξα πξηλ κεξηθά ρξόληα είρε μεθηλήζεη έλα θύκα εμαγνξώλ ησλ παξαδνζηαθώλ 
ηηαιηθώλ επηρεηξήζεσλ (Κσλζηαληαθνπνύινπ, 2015). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε Ιηαιία απνηειεί ην ζηαπξνδξόκη ηνπ δηεζλνύο 
εκπνξίνπ απηώλ ησλ αγαζώλ. Η ζπγθεθξηκέλε ρώξα απνηειεί έλαλ θαζαξό εηζαγσγέα 
ησλ ζρεδόλ 450 ρηιηάδσλ ηόλσλ πξώησλ πιώλ από ηελ Ιζπαλία, ηε ρώξα καο αιιά θαη 
κε θνηλνηηθά θξάηε. Οη εμαγσγέο ηεο είλαη ζρεδόλ 240 εθαηνκκύξηα ηόλνη 
εκθηαισκέλνπ ειαηνιάδνπ ζε κηθξέο ζπζθεπαζίεο (ηεθάλνπ, 2013). 

Η ρώξα καο απνηειεί έλα θαζαξά εμαγσγηθό θξάηνο ελώ έρεη κεδεληθέο 
εηζαγσγέο θαη ζρεδόλ 90 εθαηνκκύξηα ηόλνπο εμαγσγώλ βαζηθώλ πιώλ, πνπ σο επί ην 
πιείζηνλ είλαη ην εμαηξεηηθά παξζέλν πνηόηεηαο. Απηό πεγαίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο 
Ιηαιίαο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζία. Η ρώξα καο δελ είλαη 
πξσηαζιεηήο κάξθεηηλγθ θαζώο νη εμαγσγέο ησλ ηειηθώλ αγαζώλ είλαη ιηγόηεξν από 
15 εθαηνκκύξηα ηόλνη (Vlontzos&Duquenne, 2014). 

Σν γεγνλόο πσο ε ρώξα καο εμάγεη ην ζύλνιν ηεο πνζόηεηάο ηεο ζηελ Ιηαιία 
δείρλεη ην θησρό δίθηπν εκπνξίαο ην νπνίν έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. Σν βαζηθόηεξν 
γλώξηζκα είλαη όηη ην αγαζό εμάγεηαη ζε κνξθή ρύκα θαη κεηέπεηηα, νη Ιηαινί 
ζπζθεπάδνπλ θαη ην εμάγνπλ κε δηθή ηνπο εηηθέηα, δίρσο λα αλαθέξνπλ ην θξάηνο 
πξνέιεπζεο ηεο βαζηθήο ύιεο (Κσλζηαληαθνπνύινπ, 2015). 

Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο έρεη ζαλ βαζηθόηεξε επίπησζε, νη Ιηαινί λα 
θεξδίδνπλ ηελ ππεξαμία ηνπ ηππνπνηεκέλνπ θαη ζπζθεπαζκέλνπ αγαζνύ ηεο ρώξα καο. 
Δθηόο απηνύ, όκσο, είλαη εμαηξεηηθά δπζκελήο θαη ε είζνδνο ηνπ ελ ιόγσ αγαζνύ ηεο 
ρώξα καο ζε αγνξέο θαζώο νη πεξηζζόηεξνη πειάηεο έρνπλ ζπλδπάζεη ην αγαζό απηό 
κε ην θξάηνο ηεο Ιηαιίαο. Δπί ηεο νπζίαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν παίδνπκε θαζνξηζηηθό 
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ξόιν ζηελ αλνδηθή ηάζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο Ιηαιηθήο αγνξάο ζε βάξνο ηεο δηθήο καο 
ρώξαο (Μάξθνπ, 2017). 

Γεληθόηεξα, νη εμαγσγείο ηεο ρώξαο καο δελ έρνπλ εηδηθεπηεί ζε δξάζεηο όπσο 
εθείλεο ηεο ηππνπνίεζεο, ηεο ζπζθεπαζίαο, ηεο ζήκαλζεο θιπ, δηακέζνπ εηηθέηαο ησλ 
αγαζώλ απηώλ, κε θπξηόηεξε ζπλέπεηα λα κελ βξίζθνπλ δίνδν ζην εμσηεξηθό, εθηόο 
από ηελ Ιηαιία, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ρύκα ειαηόιαδν, κε βαζηθόηεξν ζθνπό λα ην 
επεμεξγαζηνύλ, λα ην εμάγνπλ θαη λα θεξδίζνπλ ζεκαληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε 
(Κσλζηαληίλνπ, 2007). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε 2ε θαηεγνξία πεξηέρεη ηα κε θνηλνηηθά θξάηε ηεο 
Μεζνγείνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα θξάηε είλαη θπζηθά πεξηζζόηεξν εζηηαζκέλεο ζηηο 
εμαγσγηθέο ηνπο δξάζεηο. Υύκα ειαηόιαδν κεηαθέξεηαη ζηελ Ιηαιηθή είηε αθόκα θαη ζηελ 
Ιζπαληθή βηνκεραλία ζπζθεπαζίαο ελώ κεξηθέο κηθξόηεξεο πνζόηεηεο πνιιέο θνξέο 
εμάγνληαη ζε κηθξόηεξεο ζπζθεπαζίεο απεπζείαο πξνο ηηο ΗΠΑ θιπ (Παπαλαζηαζίνπ, 
2019). 

ην ζεκείν απηό, είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί πσο νη πςειόηεξεο ηηκέο νη 
νπνίεο πθίζηαληαη θαη πνιιέο θνξέο επηβάιινληαη από ηελ ΔΔ γηα ηηο εηζαγσγέο από 
ηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία θξαηώλ δελ είλαη πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ζηηο ζπλαιιαγέο. 
Απηό πθίζηαηαη γηα 2 ιόγνπο. Αξρηθά, πθίζηαηαη κηα ζπκθσλία κε ηελ Σπλεζία ε νπνία 
θαιύπηεη πνζόηεηα κεγαιύηεξε από 56 ρηιηάδεο ηόλνπο ελώ παξάιιεια πθίζηαηαη κηα 
αθόκα εμίζνπ ζεκαληηθή ζπκθσλία, ε νπνία θαιείηαη ελεξγεηηθήο ηειεηνπνίεζεο. 

Απηό ζεκαίλεη πσο δελ πθίζηαηαη δαζκνινγηθή επηβάξπλζε επί ησλ 
εηζαγόκελσλ πνζνηήησλ, ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία ππνβιεζνύλ ζε επεμεξγαζία κε 
θάπνηα κέζνδν (όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία είλαη 
εθιεπηπζκέλε, εκθηαισκέλε θιπ) ελώ κεηέπεηηα αλακεηγλύνληαη κε ην ειαηόιαδν ηεο 
ΔΔ θαη ηέινο εμάγνληαη (InternationalOliveOilCouncil, 2015). 

Σα ηειεπηαία 25 έηε, ε δηεζλήο παξαγσγή απηήο ηεο κνξθήο έρεη δηπιαζηαζηεί, 
πξνζεγγίδνληαο ην επίπεδν ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ. Καζνξηζηηθέο θηλεηήξηεο 
δπλάκεηο ηεο ελ ιόγσ εμέιημεο είλαη ε Ιζπαλία πνπ δηπιαζίαζε ηελ παξαγσγηθή ηεο 
δξάζε θαη θαιύπηεη πιένλ πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην 40% ηεο δηεζλνύο παξαγσγήο 
θαζώο επίζεο θαη νη θαηλνύξηεο αγνξέο-παξαγσγνί, πνπ πξναλαθέξζεθαλ (όπσο γηα 
παξάδεηγκα ε Σνπξθία, ε Σπλεζία, ην Μαξόθν, ε πξία θιπ) πνπ παξνπζίαζαλ 
ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζηε δηεζλή παξαγσγή θηάλνληαο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ 2014 ζην 35% (ελώ ηελ πεξίνδν ηνπ ’90 ήηαλ ζην 25%). 

Απηνί ήηαλ θαη νη θπξηόηεξνη ιόγνη πνπ ε ρώξα καο θαη ε Ιηαιία παξνπζίαζαλ 
κηα ζπξξίθλσζε ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζηελ παξαγσγή (από ην 23% ηελ πεξίνδν ηνπ ’90 
ζην 14% θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2014 γηα ηελ Ιηαιία θαη από 14% ζην 11% γηα ηε ρώξα 
καο). Η αλνδηθή ηάζε ηεο παξαγσγήο νδήγεζε ζε αληίζηνηρε άλνδν ηεο δηεζλνύο 
αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ ειαηόιαδνπ, κηαο θαη ε εζηίαζε ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή 
εληείλεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ε πνζόηεηα ηελ νπνία θαηαλαιώλνπλ νη 3 θιαζζηθνί 
παξαγσγνί παξέκεηλε ζηαζεξνπνηεκέλε θνληά ζην 1,3 εθαηνκκύξηα ηόλνπο αλά έηνο 
(Αιεμάθε, 2015). 

Σα πξώηα ζπλνιηθά πξνζσξηλά δεδνκέλα γηα ηε ζπγθνκηδή ειαηνιάδνπ γηα 
ηελ πεξίνδν 2019-2020 πξνέθπςαλ ζηελ Ιζπαλία, δείρλνληαο πσο ε ελ ιόγσ 
παξαγσγή ζα παξνπζηάζεη κηα κηθξή κείσζε, αιιά αλακέλνληαη βειηησκέλα κεγέζε ζε 
άιια θξάηε παξαγσγήο πνπ αληηκεηώπηζαλ ζεκαληηθά δεηήκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
2018-19. Γηα ηελ επόκελε ρξνληά, ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ζηελ Ιζπαλία αλακέλεηαη λα 
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απνδώζεη 1,35 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ειαηνιάδνπ, θάπσο πην κηθξό από ηνπο 1,77 
εθαηνκκύξηα ηόλνπο ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε Ιηαιία πηζαλόηαηα ζα θηάζεη ηνπο 270 ρηιηάδεο 
ηόλνπο ελώ ε ρώξα καο ηνπο 300 ρηιηάδεο ηόλνπο, κηα ηεξάζηηα βειηίσζε από ηνπο 175 
ρηιηάδεο θαη 185 ρηιηάδεο ηόλνπο αληίζηνηρα από ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. Η 
απόδνζε ηεο Πνξηνγαιίαο ππνινγίδεηαη ζε 130 ρηιηάδεο ηόλνπο γηα ηελ επόκελε 
ρξνληά, ελώ πξνβιέπεηαη παξαγσγή ξεθόξ γηα ηελ Σπλεζία θαζώο ζα θξάζεη ηνπο 350 
ρηιηάδεο ηόλνπο. Οη ππόινηπνη κεζνγεηαθνί παξαγσγνί αλακέλεηαη λα θηάζνπλ ζηηο 400 
ρηιηάδεο ηόλνπο ελώ ν ππόινηπνο θόζκνο ζα θηάζεη ηηο 70 ρηιηάδεο ηόλνπο ζπλνιηθά. Η 
ζπλνιηθή δηεζλή απόδνζε απηνύ ηνπ αγαζνύ γηα ηελ ελ ιόγσ ρξνληθή πεξίνδν 
εθηηκάηαη πσο ζα αλέιζεη ζηνπο 3,67 εθαηνκκύξηα ηόλνπο, ζε ζρέζε κε ηα 3,13 
εθαηνκκύξηα πνπ ήηαλ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά (Βαζηιόπνπινο, 2019). 

 

2.4 Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα, παξά ηελ αζηάζεηα ε νπνία θπξηαξρεί 
ιόγσ ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ύθεζεο, εκθαλίδεη 
κεζνπξόζεζκεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Η πνηνηηθή ππεξνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αγαζνύ ζηε ρώξα καο, ε θαζνξηζηηθή πνηθηινκνξθία θαζώο επίζεο θαη ε 
δηαθνξνπνίεζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο θαη ε αλαγλώξηζε ηεο δηαηξνθηθήο ηνπ αμίαο 
ζε παγθόζκην επίπεδν, απνηεινύλ κεξηθά από ηα πην θαζνξηζηηθά δεδνκέλα γηα ηελ 
αλάπηπμε απηνύ ηνπ ηνκέα. 

Δπηπιένλ, ε πςειή θαηαλάισζε απηνύ ηνπ αγαζνύ ζηελ Διιάδα θαη ε 
αλειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ σο πξνο ην εηζόδεκα έρεη ζαλ 
βαζηθόηεξε ζπλέπεηα λα κελ επηθέξεη θαζνξηζηηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζηελ 
εγρώξηα δήηεζε από ηελ ύπαξμε ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη ηελ 
αηζζεηή ειάηησζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο (De laMaisonneuve, 2016). 

Δίλαη γεγνλόο πσο ε παξαγσγή ηεο ρώξα καο, ππό ηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο 
θπξηαξρνύλ είλαη εθηθηό λα παξνπζηάζεη ζηαδηαθή αλνδηθή ηάζε. Αθόκα, ιόγσ ηνπ όηη 
νη εμαγσγηθέο δξάζεηο πινπνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν ζε κνξθή ρύκα, ζθνπόο είλαη λα 
αιιάμνπλ νη όξνη εκπνξίαο ηνπ, βνεζώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζηελ αηζζεηή αλνδηθή 
ηάζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αλάινγε αλνδηθή ηάζε θαη 
ζηηο εηζξνέο από ηε δηάζεζή ηνπ ζε δηεζλέο επίπεδν. Σα νθέιε από κηα παξόκνηα 
αλαδηάξζξσζε ζα ήηαλ θαζνξηζηηθά (σηεξνπνύινπ, 2017). 

Πξαγκαηηθό γεγνλόο είλαη πσο ηα ηειεπηαία έηε ην εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο 
ειαηόιαδν ηεο ρώξαο καο έθεπγε ρύκα πξνο ην εμσηεξηθό, σο επί ην πιείζηνλ πξνο 
ηελ Ιηαιία όπνπ εθεί ην επεμεξγάδνληαλ θαη ην εκθηάισλαλ, εμάγνληαο ην ζε παγθόζκην 
επίπεδν. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεηνλόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ θαηεπζπλόηαλ 
ζηηο βηνκεραλίεο ηππνπνίεζεο, ε αλνδηθή ηάζε ηνπ επηπέδνπ ησλ πσιήζεσλ ηνπο ζα 
ήηαλ ηέηνηα ώζηε ην κέζν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρώξαο καο ζα άγγηδε ηα 
επίπεδα ησλ αληίζηνηρσλ ηηαιηθώλ κε 1,5 εθαηνκκύξην επξώ πσιήζεηο από 0,5 
εθαηνκκύξηα πνπ ήηαλ πξηλ κεξηά ρξόληα. Δπνκέλσο, ζα αλαπηπζζόηαλ νη θαηάιιειεο 
νηθνλνκίεο θιίκαθαο αιιά θαη ε θξίζηκε κάδα κε ζηόρν ηελ νξζή πξνβνιή ηνπ ελ ιόγσ 
αγαζνύ ζε δηεζλέο επίπεδν (De laMaisonneuve, 2016). 

Η ρώξα καο είλαη 3ε παξαγσγόο ρώξα ζε παγθόζκην επίπεδν θαη έρεη ην πην 
κεγάιν κεξίδην ηεο παξαγσγήο απηνύ ηνπ αγαζνύ πςειήο πνηόηεηαο. Βάζεη κε ηηο 
εθηηκήζεηο εξεπλώλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα καο θαηόξζσλε λα θαηαθηήζεη ζηε 
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δηεζλή αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ πνζνζηό ίδην κε απηό ην νπνίν θαηέρεη ζηελ 
παξαγσγή, ηόηε ζα θαηόξζσλε λα απνθέξεη κηα επηπιένλ ππεξαμία ζηε ρώξα, ηνπ 
επηπέδνπ ησλ 80 εθαηνκκπξίσλ αλά έηνο (Αζαλαζίνπ θ.ά. 2010). 

Απηόο είλαη θαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο πνπ εξγάδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ειαηησζεί 
αηζζεηά ε παξαγσγή ρύκα ειαηνιάδνπ θαη λα ππάξμεη ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε ηεο 
δηάζεζεο ηππνπνηεκέλνπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, κε βαζηθόηεξν ζηόρν λα 
κέλεη ε πξνζηηζέκελε αμία ζηε ρώξα καο. Σν ελ ιόγσ αγαζό, έηζη ζα δηαδνζεί ζε 
παγθόζκην επίπεδν, ζα μερσξίζεη ζε δηαγσληζκνύο θαη ζα θέξεη κεγάια έζνδα 
(Κσλζηαληαθνπνύινπ, 2015). 

Πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα βγεη από ηελ ύθεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα 
επηθεληξσζεί ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ζηηο ηδησηηθέο επελδύζεηο. Σν ζπγθεθξηκέλν αγαζό 
βξίζθεηαη ζηελ βηηξίλα ησλ εζηηαζκέλσλ ηνπνζεζηώλ πνπ είλαη δπλαηόλ λα θέξνπλ 
αλάθιεμε ηεο εμέιημεο, κηαο θαη ε δήηεζε γηα ην ηππνπνηεκέλν ειαηόιαδνπ παξνπζηάδεη 
ζπλερή αλνδηθή ηάζε ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Δπίζεο, γηα λα απνιακβάλεη πην πςειέο ηηκέο πνπ αμίδεη ε πνηόηεηα απηνύ ηνπ 
αγαζνύ είλαη ζεκαληηθό λα εμάγεηαη ζε επώλπκεο ζπζθεπαζίεο εμεηδηθεπκέλσλ 
πξνδηαγξαθώλ ζηηο μέλεο αγνξέο. Έηζη ζα απνθηήζεη κεγαιύηεξε αλαγλσζηκόηεηα θαη 
ζηαζεξνπνηεκέλε παξνπζία. Έηζη, νινέλα θαη πην πνιιέο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο 
απηνύ ηνπ αγαζνύ ζα εθζπγρξνλίδνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, θπλεγώληαο 
ζπλεξγαζίεο κε αγνξέο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη εμειίζζνληαο έηζη ηηο εμαγσγηθέο ηνπο 
δξάζεηο (De laMaisonneuve, 2016). 

Σα ηειεπηαία 5 έηε, νη εμαγσγηθέο δξάζεηο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ έρεη 
παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε θαηά 45%. Απηό είλαη θάηη ην νπνίν σο επί ην 
πιείζηνλ πξνέξρεηαη από ηα ζπγρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα πξνβνιήο πνπ έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη θαη εμαθνινπζεί λα πξαγκαηνπνηεί ν ΔΒΙΣΔΛ (ύλδεζκνο 
Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σππνπνίεζεο Διαηνιάδνπ) ζε ζπλνιηθά 18 θξάηε-ζηόρνπο 
(ηεθάλνπ, 2013). 

πλεπώο, ρξήζηκν θξηηήξην κε θπξηόηεξν ζθνπό λα εθκεηαιιεπηεί ν ηνκέαο 
απηόο ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα είλαη ν αηζζεηόο πεξηνξηζκόο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 
εγρώξηαο αγνξάο πνπ θαιύπηεηαη από ρύκα ειαηόιαδν. Η ζπγθέληξσζε ζηνλ ηνκέα 
απηόλ όζν θαη ζηνλ θιάδν ησλ ζπλεηαηξηζκώλ είλαη εθηθηό λα δηαδξακαηίζεη 
θαζνξηζηηθό ξόιν πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε. Σαπηόρξνλα, ε νξγάλσζε αιιά 
θαη ε απζηεξή επνπηεία πνηόηεηαο είηε αθόκα θαη νη ηαθηηθέο πξννξηζκνύ ηεο 
θνξνδηαθπγήο, έρνπλ ηελ επρέξεηα λα παίμνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ νπζηαζηηθή 
εζηίαζε ζηνλ ηππνπνηεκέλν ειαηόιαδν (Ρνπζζάθεο, 2017). 

Με θπξηόηεξν ζθνπό ηελ εμέιημε απηνύ ηνπ ηνκέα ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο 
αιιαγέο, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηε βέιηηζηε εθηθηή αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο 
δξάζεο ηεο ρώξαο καο, ηελ αλνδηθή ηάζε ησλ εηζξνώλ από απηή ηελ αγνξά θαζώο 
επίζεο θαη ηελ θαηάθηεζε πςειόηεξνπ θαη πην ζηαζεξνύ κεξηδίνπ ζηελ παγθόζκηα 
αγνξά. Οη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο θαηά θύξην ιόγν έρνπλ άξξεθηε ζρέζε κε ηε 
ζπκπίεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο, ηελ αλνδηθή ηάζε ηνπ κεξηδίνπ παξαγσγήο ην 
νπνίν ηππνπνηείηαη θαζώο επίζεο θαη ηε δηακόξθσζε κηαο ζπλεπνύο θαη όρη 
απνζπαζκαηηθνύ ραξαθηήξα ζηξαηεγηθήο εμαγσγηθνύ κάξθεηηλγθ (σηεξνπνύινπ, 
2017). 

Δίλαη ζεκαληηθό, επίζεο, ε παξαγσγή λα εζηηάζεη ζε ηνπνζεζίεο κε 
πςειόηεξεο απνδόζεηο εμαηηίαο γεσγξαθηθήο ζέζεο, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 
Κξήηε αιιά θαη ε Πεινπόλλεζνο, ζε όζν γίλεηαη πην κεγάιεο εθηάζεηο θαη λα πξνβάιεη 
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όπνπ είλαη δπλαηόλ ε ζπιινγή θαξπώλ θάλνληαο ρξήζε ζπζηεκάησλ θαη ειαηηώλνληαο 
ζε κεγάιν βαζκό ην θόζηνο ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηόθαξπνύ (De laMaisonneuve, 2016). 

Δπίζεο, ν αηζζεηόο πεξηνξηζκόο ηεο ζηήξημεο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο) 
είλαη δπλαηόλ κεζνπξόζεζκα λα νδεγήζεη πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε, κηαο θαη 
ν πεξηνξηζκόο ησλ επηδνηήζεσλ ζα ζέζεη εθηόο αγνξάο ηνπο παξαγσγνύο νη νπνίνη 
δξνπλ κε ηδηαίηεξα ρακειέο απνδόζεηο. Υξήζηκε, όκσο, ινγίδεηαη πσο είλαη θαη ε 
εθαξκνγή ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο, κε θπξηόηεξν ζηόρν ηελ ηαθηνπνίεζε ηνπ 
θόζηνπο είηε ηε βέιηηζηε εθηθηή ηηκή ηελ νπνία πξνζδνθνύλ νη παξαγσγνί.  

Καζνξηζηηθό ξόιν κπνξεί λα παίμεη θαη ε ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ηεο 
ηερλνινγίαο ησλ ειαηνηξηβείσλ πνπ εθηηκάηαη πσο είλαη δπλαηόλ λα πεξηνξίζεη αηζζεηά 
ην θόζηνο παξαγσγήο. Σαπηόρξνλα, ζεκαληηθή ινγίδεηαη πσο είλαη ε ζπλέλσζε είηε 
αθόκα θαη ε άκεζε ζπλεξγαζία ησλ κηθξώλ αγξνηεκαρίσλ, κε θπξηόηεξε ζπλέπεηα ηελ 
αλάπηπμε αιιά θαη ηελ απόθηεζε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο (σηεξνπνύινπ, 2017). 

Σν πην θαζνξηζηηθό δεδνκέλν ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα είλαη ην γεγνλόο 
πσο πθίζηαληαη επηρεηξήζεηο κε ηελ απαηηνύκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηθάλεηα κε 
βαζηθόηεξν ζθνπό ηε ζηήξημε ηεξάζηησλ εμαγσγώλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηε 
δηεξεύλεζε αγνξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. Έλα ζεκείν ην νπνίν είλαη ρξήζηκν λα ηνληζηεί 
πσο ε νξγάλσζε θαη ε απζηεξή επνπηεία πνηόηεηαο αιιά θαη νη ηαθηηθέο πεξηνξηζκνύ 
ηεο θνξνδηαθπγήο ελώ ρξήζηκεο ηαθηηθέο είλαη θαη ε ηππνπνίεζε απηώλ ησλ αγαζώλ 
ζηηο θαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο, ε πξνβνιή απηνύ ηνπ αγαζνύ θαζώο επίζεο θαη ην 
γεγνλόο πσο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο από ηνλ ηδησηηθό θιάδνπ θαη 
από κηα ζπλεπή εζληθή ηαθηηθή πξνβνιήο ηνπ ειαηνιάδνπ ηεο ρώξαο καο (De 
laMaisonneuve, 2016). 
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Πίνακαρ 2.8: Αλάιπζε SWOT 

 

ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

Ιθαλνπνηεηηθό κέγεζνο εγρώξηαο αγνξάο 
παξά ηελ ειάηησζε ηνπ δηαζέζηκνπ 
εηζνδήκαηνο είλαη εθηθηό λα 
απνξξνθήζεη ηελ πιεηνλόηεηα ηεο 
παξαγσγήο 

Τςειήο πνηόηεηαο αγαζά θαη πςειή 
δηαθνξνπνίεζε θαηά ηνπνζεζίεο κε 
ηδηαίηεξα νξγαλνιεπηηθά θαη ινηπά 
γλσξίζκαηα 

Τθίζηαληαη επλντθέο ζπλζήθεο κε ζηόρν 
ηελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο 
ειαηνθαιιηέξγεηαο  

Καζνξηζηηθέο ηθαλόηεηεο ππνθαηάζηαζεο 
άιισλ θαιιηεξγεηώλ από 
ειαηνθαιιηέξγεηα εληαηηθνύ είηε 
ππεξεληαηηθνύ είδνπο 

Τθίζηαληαη πνιιέο εγρώξηεο επηρεηξήζεηο 
είηε ζπλεηαηξηζκνί κε ηθαλνπνηεηηθέο 
παξαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο ηθαλόηεηεο 
ζηνλ θιάδν ηεο ηππνπνίεζεο 

Δμαηξεηηθή πνηόηεηα αγαζώλ 

ΠΟΠ αγαζό 

Δλεξγόο ξόινο ζε δηαγσληζκνύο 

Δληνπηζκόο ρξεκαηνδόηεζεο 

Έιιεηςε ζπλνρήο ζην πξνζσπηθό 

Έιιεηςε πείξαο 

Μηθξή παξαγσγηθή δξάζε 

Γηαθύκαλζε ηηκήο ειαηνιάδνπ 

Υξεηάδεηαη δπλακηθή πξνβνιή 

Γηακόξθσζε ησλ ηάζεσλ θαη ησλ 
ζπλζεθώλ δξάζεο ηεο δηεζλνύο θαη 
εγρώξηαο αγνξάο από ηελ εμέιημε ηεο 
Ιζπαληθήο παξαγσγήο 

Τςειό θόζηνο παξαγσγήο 

Γηαξζξσηηθά δεηήκαηα (πρ κηθξό κέγεζνο 
εθκεηαιιεύζεσλ, ηεξάζηην ζύλνιν 
κεηαπνηεηηθώλ κνλάδσλ θιπ) 

Υακειό επίπεδν θαζεηνπνίεζεο ηεο 
παξαγσγήο θαη ρακειή πξνζηηζέκελε 
αμία 

Υακειά κεξίδηα ηεο δηεζλνύο αγνξάο 
ηππνπνηεκέλσλ είηε επώλπκσλ αγαζώλ 
θαη πςειή εμάξηεζε ησλ εμαγσγώλ ρύκα 
ειαηνιάδνπ από ηελ Ιηαιία 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ 

Θεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δηεζλή δήηεζε 
από ηελ εζηίαζε ζηε κεζνγεηαθή 
δηαηξνθή 

Γπζαλάινγε αλνδηθή ηάζε ησλ ηηκώλ 

Αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 
δηαδηθηύνπ γηα πξνβνιή 

Αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ παξέρεη 
ην λνκνζεηηθό πιαίζην γηα αλνδηθή ηάζε 

Γπλαηνί αληαγσληζηέο 

Τπνθαηάζηαηα έιαηα 

Αηζζεηή αλνδηθή ηάζε ηεο δηεζλήο 
πξνζθνξάο 

Τςειή ηηκή  

Σεξάζηηα ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ζε ό,ηη 
έρεη λα θάλεη κε ηελ ηηκή θαη ηηο εηζξνέο 
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ηνπ κεξηδίνπ ηππνπνηεκέλσλ αγαζώλ 

Δπθαηξίεο αλνδηθήο ηάζεο ησλ κεξηδίσλ 
ηνπ ειαηνιάδνπ ζηε ρώξα καο ζηηο 
θαηλνύξηεο αλαπηπζζόκελεο αγνξέο 

Αλεθκεηάιιεπηε δπλακηθόηεηα ειιεληθνύ 
ηνκέα ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ 

Αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ηνπ θαη αλνδηθή 
ηάζε ηεο δηεζλήο δήηεζεο 

Πεξηζώξηα αλάπηπμεο ζε μέλεο αγνξέο 

Διιεληθή δηαζπνξά θαη ελεξγόο ξόινο ζε 
εθζέζεηο 

ζηηο κε παξαδνζηαθέο αγνξέο 

Αδύλακεο εζληθέο πνιηηηθέο πξνβνιήο 

Δπηδείλσζε ηεο παγθόζκηαο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη ησλ 
ζπλεπεηώλ ηεο 

Με ζεηηθέο ζπλέπεηεο από ηε Νέα Κνηλή 
Αγξνηηθή Πνιηηηθή, κε αηζζεηή ειάηησζε 
ησλ επηδνηήζεσλ θαη εγθαηάιεηςε 
νξηαθώλ εθκεηαιιεύζεσλ 

Καζνξηζηηθά δεκνζηνλνκηθά δεηήκαηα ηα 
νπνία παξεκπνδίδνπλ ηελ πινπνίεζε 
ησλ πξνγξακκάησλ εδαθηθώλ 
βειηηώζεσλ, δαθνθηνλίαο θιπ 

Αλνδηθή ηάζε ηνπ αληαγσληζκνύ 
καθξνπξόζεζκα από ηξίηα θξάηε 

Σεξάζηηα ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγηθήο 
δξάζεο θαη ηεο δηαλνκήο ηππνπνηεκέλνπ 
ειαηνιάδνπ ζε δηεζλέο επίπεδν, κε 
ζπλέπεηα ηελ αηζζεηή ειάηησζε ηεο 
δηαπξαγκαηεπηηθήο ζέζεο ησλ 
κηθξόηεξσλ παξαγσγώλ θαη κε πην 
ρακειέο ηηκέο ζην ρύκα ειαηόιαδν 

Πεγή : Μάξθνπ, 2017 
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3. ΕΞΑΓΨΓΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ 

3.1 Ελληνικές εξαγωγές 

Η ρώξα καο είλαη ην 3ν πην κεγάιν θξάηνο ζηηο εμαγσγέο απηνύ ηνπ αγαζνύ 
ύζηεξα από ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Ιηαιία. Σν ειαηόιαδν ηεο ρώξαο καο έρεη έλα 
θαζνξηζηηθό ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα πνηόηεηαο, κηαο θαη είλαη θαηά 80% παξζέλν, ελώ 
ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ παξαπάλσ θξαηώλ είλαη 30 θαη 65% αληίζηνηρα. Έλα 
θαζνξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα είλαη όηη ην πην κεγάιν θνκκάηη ηεο 
παξαγσγηθήο δξάζεο απηνύ ηνπ αγαζνύ (ζρεδόλ ηα 3/4) δελ ηππνπνηείηαη θαη 
αληίζηνηρα κόιηο ην 30% ησλ εμαγσγώλ απηνύ ηνπ αγαζνύ είλαη ηππνπνηεκέλν 
(Bardakas, 2014). 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν, παξά ηα ζεκαληηθά νθέιε πνηόηεηαο πνπ πθίζηαληαη, 
ζρεδόλ ην 70% ησλ εμαγσγώλ απηήο ηεο κνξθήο ζηε ρώξα καο νδεύεη πξνο ηελ Ιηαιία, 
όπνπ ζπζθεπάδεηαη θαη εμάγεηαη μαλά αλακεκεηγκέλν κε ηηαιηθό θαη ηζπαληθό ειαηόιαδν. 
Η ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ειαηηώλεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ 
εμαγσγώλ απηώλ ηεο ρώξαο καο θαη απνξξέεη από ηελ αδπλακία ηεο ρώξαο καο λα 
παξάγεη έλα ηέηνην αγαζό κε πην ρακειό θόζηνο παξαγσγήο, όπσο γηα παξάδεηγκα 
γίλεηαη ζε ρώξεο όπσο ε Ιζπαλία, θαη λα πξνβάιεη είηε αθόκα θαη λα θαζηεξώζεη ην 
ζπζθεπαζκέλν ειαηόιαδν ηεο ρώξαο καο ζαλ έλα αγαζό πςειόηεξεο πνηόηεηαο 
ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή ηνπο ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Ιηαιία 
(Boweretal., 2014). 

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ ’90 κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηνπ 2015, ε ρώξα καο 
παξήγαγε θαηά κέζν όξν ζρεδόλ 343 ρηιηάδεο ηόλνπο από απηό ην αγαζό. Η 
ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή εκθάληζε αύμεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ’90 ελώ ύζηεξα από 
ηελ πεξίνδν ηνπ ’98 εληνπίζηεθε κηα κηθξή θαζνδηθή ηάζε. Αληίζεηα, ζηελ Ιζπαλία 
ύζηεξα από ηελ πεξίνδν ηνπ ’95 ππήξμε κηα θαζνξηζηηθή αύμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο 
δξάζεο (Παπαλαζηαζίνπ, 2019). 

ην ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί πσο νη εμαγσγέο ηνπ ελ ιόγσ 
αγαζνύ ζηε ρώξα καο ήηαλ θαηά κέζν όξν 116 ρηιηάδεο ηόλνπ, δειαδή έθηαλαλ 
ζρεδόλ ζην 33% ηεο παξαγόκελεο πνζόηεηεο θαη εκθάληζαλ κηα αύμεζε ύζηεξα από 
ηελ πεξίνδν ηνπ 2002 ηόζν ζε απόιπην κέγεζνο όζν θαη ζαλ πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο 
παξαγσγηθήο δξάζεο απηήο ηεο κνξθήο. Παξόια απηά, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2012, ε 
ΔΔ είρε εθηηκήζεη όηη ε ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή θαη απηέο νη εμαγσγέο ζηε ρώξα καο 
αλακελόηαλ λα εκθαλίζνπλ κηα κηθξή θαζνδηθή ηάζε κέρξη ηελ πεξίνδν ηνπ 2020, κε 
ηελ παξαγσγή εθείλε ηελ πεξίνδν λα πέθηεη ζηνπο 270 ρηιηάδεο ηόλνπο ελώ νη 
εμαγσγέο λα είλαη ζηηο 82 ρηιηάδεο ηόλνπο (Bardakas, 2014). 

 

Κεθάιαην 

3 



33 

 

 

Εικόνα 3.15: Δμαγσγέο ειαηνιάδνπ 1990-2015 ζε ρηιηάδεο ηόλνπο (ΔΛΣΑΣ, 2016) 

 

ηε ρώξα καο ην θόζηνο παξαγσγήο απηνύ ηνπ αγαζνύ είλαη ηδηαίηεξα πςειό 
εμαηηίαο ηεο γεσκνξθνινγίαο ηνπ ρώξνπ θαιιηέξγεηαο πνπ δελ αθήλεη έληνλα 
κεραλνπνηεκέλεο κεζόδνπο ζπιινγήο ηνπ θαξπνύ, ησλ ρακειώλ επελδπηηθώλ 
θηλήζεσλ ζε ειαηνηξηβεία πςειόηεξεο ηερλνινγίαο θαζώο επίζεο θαη ηεο απνπζίαο 
θάζεηεο νινθιήξσζεο ηεο παξαγσγηθήο δξάζεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη 
ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξόηεξσλ παξαγσγώλ ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ην ειαηνηξηβείν θαη 
ην ζύζηεκα δηαλνκήο (Boweretal., 2014). 

Ωο ζπλέπεηα όισλ απηώλ, ε θεξδνθνξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαιιηέξγεηαο έρεη 
άξξεθηε ζρέζε κε ην κέγεζόο ηεο. Με θπξηόηεξν ζθνπό λα κελ είλαη δεκηνγόλα ε 
παξαγσγηθή δξάζε απηήο ηεο κνξθήο γηα ηηο κηθξόηεξεο θαιιηέξγεηεο, παξά ηηο πηζαλέο 
επηδνηήζεηο, ρξεηάδεηαη ε πξνζσπηθή απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηώλ λα είλαη εμαηξεηηθά 
πην ρακειή ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν όξν ηνπ ελ ιόγσ ηνκέα (Bardakas, 2014). 

Σν δείγκα ησλ εηαηξηώλ ζηηο εμαγσγηθέο θαηεγνξίεο απηνύ ηνπ αγαζνύ σο επί 
ην πιείζηνλ πεξηέρεη θαηά κέζν όξν 125 εμαγσγείο αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 2003-
2015. Υσξίδνληαο ηηο ελ ιόγσ εηαηξίεο ζε κεγάιεο, κεζαίεο θαη κηθξέο βάζεη κε ην 
ζύλνιν ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο ζαλ πξνζέγγηζε γηα ην κέγεζόο ηνπο, 
γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό πσο ηζρύεη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ κεγέζνπο ηεο 
εηαηξίαο θαη ηεο κέζεο αμίαο εμαγσγώλ (σηεξνπνύινπ, 2017). 

ην ζεκείν απηό, επίζεο, είλαη θαζνξηζηηθό λα επηζεκαλζεί πσο ε εζηίαζε ηεο 
δήηεζεο πξνο αγαζά πγηεηλήο δηαηξνθήο θαζώο επίζεο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 
επεξγεηηθώλ επηξξνώλ ηνπ παξζέλνπ αγαζνύ απηήο ηεο κνξθήο είρε νδεγήζεη ζε 
αηζζεηή αλνδηθή ηάζε ηεο δηεζλνύο δήηεζεο πξνθεηκέλνπ, παξά ηελ παγθόζκηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ύθεζε, λα κελ πθίζηαληαη θαζνξηζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη 
αιιαγέο ησλ εμαγσγηθώλ δξάζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2003 κέρξη θαη ηελ πεξίνδν 
ηνπ 2015 (InternationalOliveOilCouncil, 2015). 

Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εμάγνπλ απηό ην αγαζό εμάγνπλ ην 70 έσο θαη 80% 
ησλ εμαγσγώλ ηνπο ζε έλαλ θαζνξηζκέλν πξννξηζκό. Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό 
επηθέξεη ζεκαληηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζε αξθεηέο εηαηξίεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 
εηαηξίεο απνηεινύλ θαηά κέζν όξν ην 43% ηνπ ζπλόινπ ησλ εηαηξηώλ νη νπνίεο εμάγνπλ 
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έλα ηέηνην αγαζό. ε πεξίπησζε ζηελ νπνία εμαηξεζνύλ νη εηαηξίεο νη νπνίεο εμάγνπλ 
ζε έλαλ πξννξηζκό, ην πνζνζηό ησλ εμαγσγώλ ζε έλαλ πξννξηζκό είλαη ζρεδόλ 60%.3 

 

 

Εικόνα 3.26: Μέζε αμία εμαγσγώλ αλά θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ ειαηνιάδνπ (ζε 
εθαηνκκύξηα επξώ) (ΔΛΣΑΣ 2016) 

 

ηε ρώξα καο κεηά ηελ Ιηαιία θαζνξηζηηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ινγίδνληαη 
πσο είλαη νη ΗΠΑ αιιά θαη ε Ιζπαλία. Οη βαζηθνί δηεζλείο πξννξηζκνύ επώλπκνπ 
ειαηνιάδνπ είλαη νη ΗΠΑ, ε Γαιιία θαζώο επίζεο θαη ε Γεξκαλία, ελώ άιια θξάηε ζε 
ΔΔ, Αζία θαη Νόηηα Ακεξηθή έρνπλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε ησλ 
εμνηθεηώζεώλ ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν αγαζό. Πην ζπγθεθξηκέλα, θξάηε όπσο είλαη γηα 
παξάδεηγκα ε Ρσζία, ε Βξαδηιία, ε Απζηξαιία, ε Ιαπσλία θιπ είλαη κεξηθέο από ηηο 
ζεκαληηθόηεξεο αγνξέο πςειήο αλάπηπμεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2012-2015 
(Κσλζηαληαθνπνύινπ, 2015). 

ύκθσλα κε ην κέγεζόο ηνπο, νη παξαγσγνί ηεο ρώξαο καο δηείζδπζαλ ζε 
θαηλνύξηεο αγνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη γηα ηνπο εμαγσγείο απηνύ ηνπ αγαζνύ ηζρύεη 
όηη ην ζύλνιν ησλ εμαγσγηθώλ πξννξηζκώλ έρεη αξρηθά άκεζε ζρέζε κε ην κέγεζνο 
ηεο εηαηξίαο ελώ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ππήξμε θαζνξηζηηθή αλνδηθή ηάζε θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ 2003 κέρξη θαη ην 2015. Δπίζεο, ε ζπγθεθξηκέλε αλνδηθή ηάζε ήηαλ πην 
ηζρπξή θπξίσο γηα ηηο κεγάιεο εηαηξίεο (Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ, 2018). 

Σν πνζνζηό ηεο αμίαο ησλ εμαγσγηθώλ δξάζεσλ πξνο ηνπο θνξπθαίνπο 
πξννξηζκνύο ηεο ρώξαο καο σο πξνο ην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ απηνύ ηνπ αγαζνύ 
ειαηηώλεηαη δηαρξνληθά. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (βιέπε πίλαθα 3.1) ηεξαξρνύληαη 
νη ζπγθεθξηκέλνη πξννξηζκνί γηα ην ζύλνιν ησλ εμαγσγηθώλ ηνπο δξάζεσλ αλά έηνο. 
αλ θνξπθαίνο εμαγσγηθόο πξννξηζκόο νξηνζεηείηαη ην θξάηνο όπνπ ην ζύλνιν ησλ 
εηαηξηώλ εκθαλίδεη ηελ πην κεγάιε αμία εμαγσγώλ (Ρνπζζάθεο, 2017). 

 

                                                           

3
 [https://www.statistics.gr/] 
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Πίνακαρ 3.19: Κνξπθαίνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ηεο ρώξαο καο θαη % ζπλνιηθώλ 
εμαγσγώλ ειαηνιάδνπ 

 

Πεγή : ΔΛΣΑΣ, 2016 

 

Παξά ην γεγνλόο πσο ε Ιηαιία παξνπζηάδεηαη ζαλ ηνλ βαζηθό εμαγσγηθό 
πξννξηζκό γηα ην ελ ιόγσ αγαζό, δηαρξνληθά, νη εμαγσγηθέο δξάζεηο αθνξνύλ θαηά 
θύξην ιόγν ζε πην κεγάιν αξηζκό θξαηώλ. Η ζπγθεθξηκέλε δηαθνξά είλαη δπλαηόλ λα 
ζεκαηνδνηεί όηη νη εμαγσγείο ηεο ρώξαο καο, ζηγά-ζηγά, απνκαθξύλνληαη από ηελ 
πνιηηηθή εμαγσγώλ, κε βαζηθόηεξν ζθνπό ηελ επεμεξγαζία θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 
εμαγσγή απηνύ ηνπ αγαζνύ από ηξίηα θξάηε όπσο ε Ιηαιία (κηα ηαθηηθή ε νπνία σο επί 
ην πιείζηνλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ιίγεο κεγάιεο εηαηξίεο) θαη εζηηάδνπλ άκεζα ζηνπο 
ηειηθνύο πειάηεο ζε αγνξέο όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο είηε ησλ ΗΠΑ, 
δηακέζνπ ηεο αλάπηπμεο δηεζλώλ δηθηύσλ (Kountouri, 2017). 

Γεληθόηεξα, είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο έρεη 
ζαλ βαζηθό ηνπ γλώξηζκα ηελ ηεξάζηηα ππέξ-ζπγθέληξσζε κε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 
ησλ εηαηξηώλ απηήο ηεο κνξθήο (ζρεδόλ 90%) λα έρεη κέζε αμία εμαγσγώλ πνπ 
θπκαίλεηαη από 4 κέρξη θαη 7% ηεο κέζεο αμίαο εμαγσγηθώλ δξάζεσλ ησλ θνξπθαίσλ 
εηαηξηώλ (πνπ απνηεινύλ ην 10% ηνπ ζπλόινπ). 

Οη εηαηξίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα εκθαλίδνπλ ρακειόηεξε δηαθνξνπνίεζε 
εμαγσγηθώλ πξννξηζκώλ. Πεξίπνπ ην 50% ησλ εηαηξηώλ απηήο ηεο κνξθήο εμάγνπλ ζε 
έλαλ πξννξηζκό, ελώ γηα όζεο εηαηξίεο εμάγνπλ ζε πην πνιιά θξάηε, ν θνξπθαίνο 
πξννξηζκόο ηνπο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο απνξξνθά πάλσ από ην 1/2 ησλ 
εμαγσγηθώλ ηνπο δξάζεσλ (InternationalOliveOilCouncil, 2015). 

 

Πίνακαρ 3.210Κνξπθαίνη εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ησλ εηαηξηώλ ειαηνιάδνπ θαη 
πνζνζηό επηρεηξήζεσλ 

 

Πεγή : ΔΛΣΑΣ, 2016 
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Σν ζύλνιν ησλ εμαγσγηθώλ πξννξηζκώλ έρεη παξνπζηάζεη θαζνξηζηηθή 
αλνδηθή ηάζε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2003 κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηνπ 2015, κε ηελ 
αλνδηθή ηάζε απηήο ηεο κνξθήο λα είλαη πην ηζρπξή γηα ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξίεο, νη 
νπνίεο ζηαζεξά εμάγνπλ ζε πην πνιινύο πξννξηζκνύο. Παξόιν πνπ γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 47 κέρξη θαη ην 77% ησλ εμαγσγώλ απηνύ ηνπ 
αγαζνύ ζηε ρώξα καο θαηεπζύλεηαη ζηελ Ιηαιία, ην πνζνζηό ησλ εηαηξηώλ νη νπνίεο 
εμάγνπλ ην ζπγθεθξηκέλν αγαζό ζηελ Ιηαιία δελ μεπεξλά ην 1/3 (Γηεζλέο πκβνύιην 
Διαηνιάδνπ, 2018). 

Δλώ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2003 νη πεηπρεκέλνη εμαγσγείο απηήο ηεο κνξθήο 
είραλ ηελ πιεηνλόηεηα (πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 90%) ζαλ θνξπθαίν πξννξηζκό ηελ 
Ιηαιία, όπνπ εμήγαγαλ ηελ πην κεγάιε αμία ησλ εμαγσγηθώλ ηνπο δξάζεσλ (ζρεδόλ 
3/4), ηα ηειεπηαία έηε ε δηαθνξά εμαγσγηθώλ πξννξηζκώλ απηνύ ηνπ αγαζνύ είρε 
παξνπζηάζεη θαζνξηζηηθή αλνδηθή ηάζε κε έλα ηεξάζηην πνζνζηό ησλ πεηπρεκέλσλ 
εμαγσγηθώλ δξάζεσλ (πνζνζηό ζρεδόλ 40%) λα έρεη δηαθνξνπνηήζεη ηνλ θνξπθαίν 
πξννξηζκό ηνπ (Αζαλαζίνπ θ.ά. 2010). 

 

 

Εικόνα 3.37:Δμαγσγέο ειαηόιαδνπ (1990-2016) ζε ρηιηάδεο ηόλνπο γηα Διιάδα, Ιηαιία 
θαη Ιζπαλία (σηεξνπνύινπ, 2017) 

 

 

Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο γεσξγηθώλ θαζώο επίζεο θαη δηαηξνθηθώλ αγαζώλ ηα 
ηειεπηαία έηε αληηπξνζσπεύνπλ ην 16,2% ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγώγηκσλ αγαζώλ ηεο 
Διιάδνο θαη εθηηκήζεθαλ ζε 5,43 δηζεθαηνκκύξηα επξώ γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 2018 
ζπγθξηηηθά κε ηα 5,08 δηζεθαηνκκύξηα επξώ πνπ ήηαλ ηελ πεξίνδν ηνπ 2017. Απηό 
κεηαθξάδεηαη ζε αλνδηθή ηάζε ηεο αμίαο 117 εθαηνκκπξίσλ επξώ γηα ην ειαηόιαδν 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2018, ην πην πςειό από ηα γεσξγηθά αγαζά ζηε ρώξα καο. 
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Σν ηππνπνηεκέλν ειαηόιαδν, παξακέλεη εμαηξεηηθά δπλαηό από κόλν ηνπ, 
ζπληεξώληαο όγθν κεγαιύηεξν από 30 ρηιηάδεο ηόλνπο εμαγσγώλ αλά έηνο ηα 
ηειεπηαία ρξόληα, ζε ζρέζε κε κόιηο 15 ρηιηάδεο ηόλνπο εμαγσγώλ θαηά ην παξειζόλ. 
Παξά ην γεγνλόο απηό, όκσο, ε αλνδηθή ηάζε ησλ εμαγσγώλ απηνύ ηνπ αγαζνύ, δελ 
αληαλαθιάηαη ζηε δηείζδπζε θαηλνύξησλ μέλσλ αγνξώλ (Αλησληάδεο, 2019). 

 

 

Εικόνα 3.48: Δμσηεξηθό εκπόξην ηξνθίκσλ θαη πνηώλ Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2016-
2018 ζε εθαηνκκύξηα επξώ (ΔΒΔ, 2019) 

 

Η δηείζδπζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο παξακέλεη ρακειή, εμαηηίαο ηνπ όηη νη 
δηεζλείο εμαγσγέο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε κε πην πςειό ξπζκό από ηηο 
εμαγσγέο ηεο ρώξαο καο, πνπ παξακέλνπλ λα δέρνληαη θαζνξηζηηθέο επηξξνέο θαη 
επηδξάζεηο από ηελ παγθόζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ύθεζε ηεο πεξηόδνπ ηνπ 2008 θαη 
δελ έρνπλ ηελ επρέξεηα λα ζπκβαδίζνπλ κε ηνπο θπξηόηεξνπο αληαγσληζηέο ηνπο 
(Αλησληάδεο, 2019). 

Βάζεη εξεπλώλ, νη εμαγσγέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηόιαδνπ ζηε ρώξα καο 
παξνπζίαζαλ αλνδηθή ηάζε θαηά 14,4% θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2018 ζπγθξηηηθά κε ηελ 
πεξίνδν ηνπ 2017 θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ηνπο ζρεδόλ 41 ρηιηάδεο ηόλνπο έθηαζαλ 
ζηνπο 46,7 ρηιηάδεο ηόλνπο. Οη εμαρζείζεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2018 πνζόηεηεο 
ηππνπνηεκέλνπ ειαηόιαδνπ μεπέξαζαλ θαη ην πξνεγνύκελν ξεθόξ ησλ 42,2 ρηιηάδσλ 
ηόλσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2016. 

Η πξώηε δεθάδα ησλ θξαηώλ εηζαγσγήο ηεο πεξηόδνπ ηνπ 2018, γηα ην 
εμαηξεηηθό παξζέλν ειαηόιαδν ηεο ρώξαο καο είλαη ε Γεξκαλία (9,5 ρηιηάδεο ηόλνπο), νη 
ΗΠΑ (8,4 ρηιηάδεο ηόλνπο), ε Απζηξία (2,6 ρηιηάδεο ηόλνπο), ν Καλαδάο (2,3 ρηιηάδεο 
ηόλνπο), ε Γαιιία (1,5 ρηιηάδεο ηόλνπο), ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (1,46 ρηιηάδεο ηόλνπο), ε 
Απζηξαιία (1,45 ρηιηάδεο ηόλνπο), ην Βέιγην (ζρεδόλ 1,2 ρηιηάδεο ηόλνπο), ε Ρσζία 
(1,04 ρηιηάδεο ηόλνπο) θαζώο επίζεο θαη ε Κύπξνο (1,005 ρηιηάδεο ηόλνπο). Αηζζεηή 
αλνδηθή ηάζε, θαηά 45,26% ήηαλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν νη εμαγσγέο απηνύ ηνπ αγαζνύ 
ζην ζύλνιό ηνπο, δειαδή ηππνπνηεκέλνπ θαη ρύκα θαζώο από ηνπο 113,131 ρηιηάδεο 
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ηόλνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 2017 μεπέξαζαλ ηηο 164,3 ρηιηάδεο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
2018.4 

 

 

Εικόνα 3.59: εκαληηθόηεξα εμαγσγηθά αγαζά ηνκέα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ γηα ηελ 
πεξίνδν 2017-18 ζε εθαηνκκύξηα επξώ(ΔΒΔ, 2019) 

 

Πίνακαρ 3.311: Οη 10 κεγαιύηεξνη εμαγσγήο ειαηνιάδνπ ζηνλ θόζκν γηα ηελ πεξίνδν 
2013-2015 

 

Πεγή : Διιεληθή Γεσξγία, 2017 

                                                           

4
 [https://www.businessnews.gr/el/rss-data/politiki-

oikonomia/%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-

%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-

%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-

2018.html] 

https://www.businessnews.gr/el/rss-data/politiki-oikonomia/%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-2018.html
https://www.businessnews.gr/el/rss-data/politiki-oikonomia/%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-2018.html
https://www.businessnews.gr/el/rss-data/politiki-oikonomia/%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-2018.html
https://www.businessnews.gr/el/rss-data/politiki-oikonomia/%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-2018.html
https://www.businessnews.gr/el/rss-data/politiki-oikonomia/%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-2018.html
https://www.businessnews.gr/el/rss-data/politiki-oikonomia/%CE%B5%CE%BB%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%81%CE%B5%CE%BA%CF%8C%CF%81-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-2018.html
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3.2 Προβλήματα στις εξαγωγές 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίαο, ην κε ηππνπνηεκέλν αγαζό απηήο ηεο κνξθήο ηεο ρώξαο καο θαηά θύξην 
ιόγν εμάγεηαη πξνο ηελ ΔΔ θαη ιηγόηεξν πξνο ηα ηξίηα θξάηε. ρεδόλ ην 65% ηνπ 
ζπλόινπ ηνπ ελ ιόγσ αγαζνύ ηεο ρώξαο καο εμάγεηαη ζηελ Ιηαιία έλαληη 200 
εθαηνκκπξίσλ επξώ ελώ έπνληαη ε Γεξκαλία έλαληη 30 εθαηνκκπξίσλ επξώ. ηα 
ζπγθεθξηκέλα θξάηε, απηό ην αγαζό πσιείηαη θαηά θύξην ιόγν ρύκα, ηππνπνηείηαη θαη 
εμάγεηαη μαλά κε δηαθνξεηηθή, όκσο, εηηθέηα (Boweretal., 2014). 

Καζνξηζηηθέο αγνξέο ηππνπνηεκέλνπ αγαζνύ απηήο ηεο κνξθήο είλαη νη 
θιαζζηθέο αγνξέο, νη νπνίεο πηνζεηνύλ θαιέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη θπξίσο ηε 
κεζνγεηαθή δηαηξνθή. ηελ 1ε ζέζε εληνπίδνληαη νη ΗΠΑ κε 12,7 εθαηνκκύξηα επξώ 
ελώ ζηε ζπλέρεηα βξίζθνληαη ν Καλαδάο κε 12,4 εθαηνκκύξηα επξώ θαη ζηελ 3ε ζέζε ε 
Απζηξαιία κε 5,1 εθαηνκκύξηα επξώ (σηεξνπνύινπ, 2017). 

Οη θαηλνύξηεο αγνξέο ζηηο νπνίεο έρεη θαηαθέξεη λα εηζρσξήζεη ην 
ζπγθεθξηκέλν αγαζό ηεο ρώξαο καο είλαη ε αγνξά ηεο Κίλαο κε 9 εθαηνκκύξηα επξώ 
θαζώο επίζεο θαη ηεο Ρσζίαο κε ζρεδόλ 6 εθαηνκκύξηα επξώ, θαζώο ηα ηειεπηαία έηε 
εληνπίδεηαη ηεξάζηηα αλνδηθή ηάζε ησλ εμαγσγηθώλ δξάζεσλ. Σα 5 απηά θξάηε 
απνξξνθνύλ ζρεδόλ ηα 3/4 ησλ εμαγσγώλ απηήο ηεο κνξθήο πνπ θαηεπζύλνληαη ζηηο 
αγνξέο ησλ ηξίησλ θξαηώλ. 

Σν πνζνζηό ηνπ παξαγόκελνπ, ηππνπνηεκέλνπ αγαζνύ απηήο ηεο κνξθήο 
δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκό κεηαμύ ησλ 3 πξώησλ θξαηώλ παξαγσγήο. Η ρώξα 
καο όια απηά ηα ρξόληα ηππνπνηεί κνλάρα ην 20% ηεο πνζόηεηαο παξαγσγήο, ελώ ην 
πνζνζηό ηππνπνηεκέλνπ εμαγώγηκνπ αγαζνύ αγγίδεη ην 1/4. ηελ Ιηαιία ηα 
ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε θαζώο ηππνπνηεκέλα είλαη 
ηα 3/4 ηεο πνζόηεηαο ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο, ελώ ην πνζνζηό ηππνπνηεκέλνπ 
εμαγώγηκνπ αγαζνύ αγγίδεη ην 97%. Δπίζεο, ζηελ Ιζπαλία ηππνπνηείηαη ζρεδόλ ην 1/2 
ηεο πνζόηεηαο παξαγσγήο, ελώ ην ηππνπνηεκέλν αγαζό ην νπνίν εμάγεηαη είλαη 
πεξηζζόηεξν από ην 55% (ΠΑΓΔΔ, 2014). 

ε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε ηα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ζηηο εμαγσγέο, είλαη 
ζεκαληηθό λα ηνληζηεί πσο εμαηηίαο ηνπ αδύλακνπ δηθηύνπ εκπνξίαο, ην πνζνζηό 
απηώλ ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνύληαη είλαη αξθεηά κηθξό. ην κπαιό ησλ πειαηώλ ε 
έλλνηα ηεο πνηόηεηαο έρεη άξξεθηε ζρέζε κε ην γεγνλόο πσο ην θξάηνο παξάγεη ην πην 
πςειό πνζνζηό εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηόιαδνπ. Η έλλνηα απηή, όκσο, δελ ζεκαίλεη 
όηη ην θαζηζηά θαη ην πην αληαγσληζηηθό είηε ην θαιύηεξν ζε ζρέζε κε άιια θξάηε θαη 
απηό θαζώο είλαη εθηθηό λα κεηξεζεί θαη λα γίλεη εύθνια αληηιεπηή (Boweretal., 2014). 

Η Διιάδα έρεη ζηελ επρέξεηά ηεο έλα ηζρπξό ηνπξηζηηθό αγαζό. Με ην λα γίλεη 
πην έληνλε ε πξνώζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ κε ηηο θαηάιιειεο ηαθηηθέο 
ζύγρξνλνπ κάξθεηηλγθ, θξαηώληαο θπζηθά πάληνηε ην επίπεδν ηεο πνηόηεηαο πςειά, 
ζα έρνπκε ζαλ θπξηόηεξε ζπλέπεηα ηελ αηζζεηή αλνδηθή ηάζε ησλ εμαγσγηθώλ 
δξάζεσλ θαζώο επίζεο θαη ηε ζπληήξεζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά 
(Αζαλαζίνπ θ.ά. 2010). 

ε παιαηόηεξεο πεξηόδνπο είραλ πινπνηεζεί πξνγξάκκαηα κε θπξηόηεξν 
ζθνπό ηελ πξνώζεζε απηνύ ηνπ αγαζνύ ζε αξθεηά κέζα θαη κε δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο 
κάξθεηηλγθ. Δθηόο, όκσο, από ηα νθέιε ηα νπνία πθίζηαληαη από ηελ επξύηεξε 
πξνώζεζε θαη από ηηο εμαγσγηθέο δξάζεηο απηήο ηεο κνξθήο, είλαη ζεκαληηθό λα κελ 
μερλάκε ηα επεξγεηηθά ηνπ γλσξίζκαηα, πνπ ην θαζηζηνύλ αλαγλσξίζηκν ζηα ξάθηα ησλ 
μέλσλ supermarket (Bardakas, 2014). 
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην βαζηθόηεξν θξάηνο ζην νπνίν εμάγεηαη 
ην ζπγθεθξηκέλν αγαζό είλαη ε Ιηαιία. Με ην λα εμάγεηαη ρύκα θαη νη Ιηαινί λα ην 
κεηαπσινύλ ζαλ ηηαιηθό αγαζό, νη πειάηεο ην έρνπλ ζην κπαιό ηνπο ζαλ ηηαιηθό αγαζό 
θαη ε ζπγθεθξηκέλε ρώξα θεξδίζεη αξθεηά από ηελ ππεξαμία ηνπ. Με ην λα εμάγεη ε 
ρώξα καο ηόζν κεγάιεο πνζόηεηεο σο επί ην πιείζηνλ ζηελ Ιηαιία, ππνδειώλεηαη πσο 
έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θησρό δίθηπν εκπνξίαο (Boweretal., 2014). 

Δπίζεο, έλα εμίζνπ ζεκαληηθό ειάηησκα απηήο ηεο κνξθήο είλαη ην γεγνλόο όηη 
νη εμαγσγείο ηεο ρώξαο καο δελ έρνπλ ηελ απαηηνύκελε γλώζε ζε ό,ηη έρεη λα θάλεη κε 
ηελ ζπζθεπαζία, ηελ ηππνπνίεζε είηε αθόκα θαη κε δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε ηελ εηηθέηα απηώλ ησλ αγαζώλ. Υξεηάδνληαη, ινηπόλ, γλώζεηο θαη θαηάιιειε 
θαηάξηηζε γηα εμαγσγηθό κάξθεηηλγθ αιιά θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ δηεζλώλ αγνξώλ. 
Δίλαη θαζνξηζηηθό λα πθίζηαηαη ηππνπνίεζε θαη λα ζηακαηήζεη ε δηάζεζε ηνπ ζε ρύκα 
κνξθή. Δπνκέλσο, κε ην λα αιιάμνπλ νη όξνη εκπνξίαο, ζα ππάξμεη αλνδηθή ηάζε θαη 
ησλ εηζξνώλ από ηηο εμαγσγηθέο δξάζεηο θαη ην ζπγθεθξηκέλν αγαζό ζηαδηαθά ζα 
θαηαθέξεη λα απνθηήζεη κηα ζηαζεξνπνηεκέλε παξνπζία (Αζαλαζίνπ θ.ά. 2010). 

 

3.3 Κανόνες εμπορίας 

Η δηεζλήο αλαγλσζηκόηεηα ηνπ απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν ιόγν, έηζη ώζηε λα 
νξηνζεηεζνύλ από ηελ αξρή θαηλνύξηνη θαλνληζκνί πνπ λα έρνπλ άξξεθηε ζρέζε κε ηελ 
εκπνξία ηνπ θαζώο επίζεο θαη κε θπξηόηεξν ζθνπό ηελ επηπιένλ βειηίσζε ηεο 
πνηόηεηάο ηνπ. Βαζηθόηεξν κέιεκα ηνπ εθάζηνηε παξαγσγνύ είλαη ζεκαληηθό λα είλαη ε 
εζηίαζε ζηνλ παξάγνληα ηεο πνηόηεηαο. Απηόο είλαη θαη ν θπξηόηεξνο ιόγνο πνπ όια 
απηά ηα ρξόληα έρνπλ νξηνζεηεζεί θαζνξηζηηθνί θαλνληζκνί θαη εθαξκόδνληαη νινέλα θαη 
πην απνδνηηθέο ηαθηηθέο νξγαλνιεπηηθήο αλάιπζεο (Παπαλαζηαζίνπ, 2019). 

Δθηόο, όκσο, από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε είηε αθόκα θαη από ηελ 
απαηηνύκελε επνπηεία θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηόηεηαο, 
θαζνξηζηηθό είλαη λα εζηηάζνπκε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο, ηεο ζήκαλζεο είηε 
αθόκα θαη ηεο πξνώζεζεο. Έηζη, νη πειάηεο ζα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα σο εγγύεζε ηε 
ζπλνιηθή εηθόλα απηνύ ηνπ αγαζνύ (ζπζθεπαζία θιπ) θαη απηό είλαη εθηθηό λα 
πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα θέξδε ζηνπο παξαγσγνύο (Vlontzos&Duquenne, 2014). 

Κάπνηα από ηα θπξηόηεξα ζεκεία απηώλ ησλ θαλνληζκώλ πνπ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε ηελ εκπνξία απηνύ ηνπ αγαζνύ πνπ έρνπλ νξηνζεηεζεί ηα πξνεγνύκελα 
ρξόληα από ηελ ΔΔ, είλαη πσο όζν πην πςειή είλαη ε πνηόηεηα αιιά θαη ε ηηκή απηώλ 
ησλ αγαζώλ, εμαηηίαο ησλ θπξηόηεξσλ γλσξηζκάησλ ηνπ ειαηόιαδνπ, νη θαλνληζκνί 
είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα κελ είλαη ακεηάβιεηνη θαη λα αιιάδνπλ 
(InternationalOliveOilCouncil, 2015). 

Δπίζεο, ε ζπζθεπαζία είλαη ζεκαληηθό λα κελ μεπεξλά ηα 5 ιίηξα θαη ην 
ζύζηεκα αλνίγκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη θαζνξηζηηθό λα είλαη κηαο ρξήζεο. 
Καζνξηζηηθή εμαίξεζε είλαη δπλαηόλ λα απνηειέζνπλ νη αιπζίδεο εζηίαζεο θαζώο 
επίζεο θαη ηα λνζνθνκεία, όπνπ ε ζπζθεπαζία είλαη δπλαηόλ λα μεπεξάζεη ην 
παξαπάλσ όξην ησλ 5 ιίηξσλ (Μάξθνπ, 2017). 

Δπίζεο, είλαη εμαηξεηηθά θαζνξηζηηθό ζηε ζπζθεπαζία απηήο ηεο κνξθήο λα 
αλαγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θαηεγνξία ηνπ 
ελ ιόγσ αγαζνύ, ε νλνκαζία πξνέιεπζεο αιιά θαη ηα δηάθνξα νξγαλνιεπηηθά 
γλσξίζκαηα πνπ εκθαλίδεη ην εθάζηνηε αγαζό απηήο ηεο κνξθήο. ε θακία πεξίπησζε, 
όκσο, δελ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θάηη ην νπνίν δελ είλαη αιεζέο (Μπνύθαο, 2013). 
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Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε ΔΔ επηζπκώληαο λα θαηαθέξεη λα 
πξνζηαηεύζεη ηνπο πειάηεο θαη ηνπο θπξηόηεξνπο ζθνπνύο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο 
Πνιηηηθήο (είηε όπσο θαιείηαη ελ ζπληνκία ΚΑΠ), έρεη εθδώζεη θαλνληζκνύο νη νπνίνη σο 
επί ην πιείζηνλ αθνξνύλ ην ζύζηεκα εμαγσγώλ απηνύ ηνπ αγαζνύ. Ο ζπγθεθξηκέλνο 
θαλόλαο αθνξά ην γεγνλόο πσο γηα ηελ εθάζηνηε εηζαγόκελε πνζόηεηα ρξεηάδεηαη 
άδεηα εηζαγσγήο πνπ ηζρύεη ζε νιόθιεξε ηελ θνηλόηεηα θαη ην γεγνλόο πσο ην 
εθάζηνηε αγαζό ρξεηάδεηαη λα εηζάγεηαη όζν ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύεη ε παξαπάλσ 
άδεηα. ηελ πεξίζηαζε ζηελ νπνία εηζαρζεί απηό ην αγαζό από ηξίηα θξάηε, ζα πξέπεη 
λα ιεθζεί ε απόθαζε ηεο αηζζεηήο ειάηησζεο είηε αθόκα θαη ηεο αλαζηνιήο ησλ 
δαζκώλ είηε ην άλνηγκα ηεο πνζόζησζεο κε ειαηησκέλνπο δαζκνύο 
(Vlontzos&Duquenne, 2014). 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Ο ηνκέαο πνπ κειεηήζακε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζηελ Διιάδα, παξά ηνπο 
ζεκαληηθνύο θιπδσληζκνύο πνπ δέρεηαη όια απηά ηα ρξόληα, σο επί ην πιείζηνλ 
εμαηηίαο αληαγσληζκνύ θαζώο επίζεο θαη ηεο δηεζλνύο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
δπζπξαγίαο εκθαλίδεη κεζνπξόζεζκεο πξννπηηθέο εμέιημεο θαη κεγέζπλζεο. Η πνηνηηθή 
ππεξνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ ζηε ρώξα καο, ε θαζνξηζηηθή πνηθηινκνξθία 
θαζώο επίζεο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγηθήο δξάζεο ζε ζπλδπαζκό 
κε ηελ αλαγλώξηζε ηεο δηαηξνθνινγηθήο ηνπ αμίαο ζε παγθόζκην επίπεδν, απνηεινύλ 
κεξηθά από ηα θπξηόηεξα δεδνκέλα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε ηνπ ελ ιόγσ 
ηνκέα. 

Αθόκα, ε πςειή θαηά θεθαιή θαηαλάισζε απηνύ ηνπ αγαζνύ ζε εζληθό 
επίπεδν θαζώο επίζεο θαη ε αλειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο ηνπ σο πξνο ην εηζόδεκα έρεη 
ζαλ βαζηθόηεξε ζπλέπεηα ην ηδηαίηεξα ρακειό επίπεδν επεξεαζκνύ ηεο εγρώξηαο 
δήηεζεο από ηελ ύπαξμε ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη ηελ 
επίδξαζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. 

Γεδνκέλνπ, πσο ε παξαγσγή ηεο ρώξαο καο ππό ηηο ηζρύνπζεο ζπλζήθεο, 
δελ είλαη εθηθηό λα παξνπζηάζεη ηεξάζηηα αλνδηθή ηάζε θαη από ην γεγνλόο πσο νη 
εμαγσγέο πινπνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν ζε κνξθή ρύκα, θπξηόηεξνο ζθνπόο απνηειεί 
ε αιιαγή ησλ όξσλ εκπνξίαο απηνύ ηνπ αγαζνύ, παίδνληαο θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ 
αηζζεηή αλνδηθή ηάζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη 
ζεκαληηθή αλνδηθή ηάζε όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξν ησλ εηζξνώλ από ηε δηάζεζή ηνπ ζε 
δηεζλέο επίπεδν. 

Απηό θαηά θύξην ιόγν πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο ε εμαγσγή ζε επώλπκεο 
ζπζθεπαζίεο εμεηδηθεπκέλσλ πξνδηαγξαθώλ ζηηο μέλεο αγνξέο κε ηξόπν πνπ λα 
απνθηήζεη αλαγλσζηκόηεηα θαη ζηαζεξή παξνπζία, πξνθεηκέλνπ λα απνιακβάλεη ηηο 
πην πςειέο ηηκέο ηηο νπνίεο αμίδεη ε αλώηεξε πνηόηεηα απηνύ ηνπ αγαζνύ. Δδώ, 
ζπλεπώο, απαηηείηαη πην κεγάιε γλώζε ησλ δηεζλώλ αγνξώλ θαη ησλ θπξηόηεξσλ 
γλσξηζκάησλ ηνπο θαζώο επίζεο θαη πην κεγάιε ρξεζηκόηεηα ησλ κέζσλ ηνπ 
ζύγρξνλνπ εμαγσγηθνύ κάξθεηηλγθ. 

Με θπξηόηεξν ζηόρν, επνκέλσο, ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεγέζπλζε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα, ρξεηάδνληαη θαζνξηζηηθέο δηαξζξσηηθέο θηλήζεηο νη νπνίεο ζα 
επηηξέςνπλ ηε βέιηηζηε εθηθηή αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ρώξαο καο, ηελ αλνδηθή 
ηάζε ησλ εηζξνώλ ηεο αγνξάο απηνύ ηνπ αγαζνύ αιιά θαη ηελ θαηάθηεζε πην πςεινύ 
θαη ζηαζεξνπνηεκέλνπ κεξηδίνπ ζηελ παγθόζκηα αγνξά. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζπκπίεζε 
ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο (σο επί ην πιείζηνλ δηακέζνπ ζπγθέληξσζεο ζε όια ηα 
επίπεδα ηεο ζύγρξνλεο παξαγσγηθήο δξάζεο), ηελ αλνδηθή ηάζε ηνπ κεξηδίνπ 
παξαγσγήο πνπ ηππνπνηείηαη θαζώο επίζεο θαη ηε δηακόξθσζε κηαο ζπλεπνύο θαη όρη 
απνζπαζκαηηθνύ ραξαθηήξα πνιηηηθήο εμαγσγηθνύ κάξθεηηλγθ. 

Σα θέξδε από παξόκνηεο αιιαγέο ζα ήηαλ θαζνξηζηηθά. Η ηππνπνίεζε απηνύ 
ηνπ αγαζνύ ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη αηζζεηή αλνδηθή ηάζε 
ηνπ επηπέδνπ ησλ πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρώξαο καο ζηα επίπεδα ησλ 
αληίζηνηρσλ ηηαιηθώλ θαη ζα έπαηδε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ 
νηθνλνκηώλ θιίκαθαο θαη θαζνξηζηηθήο κάδαο, κε βαζηθόηεξν ζηόρν ηελ απαηηνύκελε 
πξνβνιή θαηάιιεια ηππνπνηεκέλνπ θαη ζπζθεπαζκέλνπ αγαζνύ απηήο ηεο κνξθήο ζε 
δηεζλέο επίπεδν. 
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