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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία διερευνάται το προϊόν του ελαιολάδου στα πλαίσια της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτική ς τη ς Ευρωπαϊκή ς Ένωσης . 

Γίνεται αναφορά σε ιστορικά στοιχεία του προϊόντος του ελαιολάδου , σε ιστορικά 

στοιχεία τη ς Κοινής Αγροτικής Πολιτικής , εξετάζεται η διεθνή ς κατάσταση για το 

ελαιόλαδο και οι προοπτικές του προϊόντος στα πλαίσια του διεθνούς γίγνεσθαι. 

Όλα τα παραπάνω , γίνεται προσπάθεια ώστε να αναλυθούν υπό το πρίσμα του 

στρατηγικού προγραμματισμού και του σύγχρονού marketing. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε συνίσταται σε : 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

συλλογή στοιχείων από το διαδίκτυο 

επεξεργασία των στοιχείων με στατιστικα προγράμματα ανάλυσης 

(SPSS,EXCEL) 

χρησιμοποίηση των εργαλείων του στρατηγικου προγραμματισμού για 

εξαγωγ11 συμπερασμάτων ( MOST ANAL YSIS, PEST ANAL YSIS, SWOT 

ANALYSIS ). 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξή ς : 

Ο διεθνή ς ανταγωνισμός στον τομέα του ελαιολάδου είναι μεγάλος 

Ο τομέας του ελαιολάδου στην Ελλάδα υστερεί σε πολλά και κυρίως σε 

αναγνωρισιμότητα στις διεθνείς αγορές και στην ενσωμάτωση προστιθέμενη ς 

αξίας στο προϊόν . 

Η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν μπορει να ανταγωνιστεί τις άλλες 

παραγωγές χώρες στην τιμή . 

Πρέπει να επενδύσει στην ποιότητα και στην αναγνωρισιμότητα . 

Η Ελλάδα θα πρέπει να εντείνει την εξαγωγική τη ς προσπάθεια ώστε να 

κατακτήσει μεγαλύτερο μέρος των ξένων αγορών περιορίζοντας τις εξαγωγές 

χύμα προς Ιταλία και αναπτύσσοντας επώνυμα διεθνώς αναγνωρίσιμα 

προϊόντα . 
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Αν δεν γίνουν συστηματικές προσπάθειες από τον κρατικό και απο τον 

ιδιωτικό τομέα τα επόμενα χρόνια, υπάρχει κίνδυνος απαξίωσης και 

εγκατάλειψης της ελαιοκαλλιέργειας της χώρας . 

SUMMARY 

Ιη the essay is investigated the product of olive oil in the frames of Common Rural 

Polίcy ofEuropean Union. 

Becomes repoή in historical elements of product of olive oil, in historical elements of 

Common Rural Policy, is examined the international situation fοι- the olive oil and the 

prospects of product ίη the frarnes of inteι-national facts. 

All moι-e, becomes effoή so that they are analyzed ίη the light of strategic plannίng 

and modern marketing. 

The method that was followed ίs recornmended ίη: 

examinatίon of bibliogΓaphy 

collection of elements from the internet 

treatment of elements wίth statίstical programs of analysίs (SPSS, Excel) 

Utίlίsatίon of tools of stΓategic planning for expoιi of conclusίons (MOST 

ANAL YSIS, PEST ANAL YSIS, SWOT ANAL YSIS). 

The conclusίons that resulted are followίng : 

The inteΓnational competition in the sector of olive oil is big 

The sector of olive oil in Greece falls shoή of many and mainly ιn 

incorporation of added value of the product. 

GΓeece in ηο case cannot ϊίνal the otheΓ productions countries ίη the price. 

It should it invests ίη the quality 

GΓeece will be supposed to intensify her export effort so that it conquers 

bigger part of foreigner markets limiting the exports ίη bulk to Italy and 

developing surnames internationally products. 

If they do not become systematic efforts from public and from the private 

sector, it exists danger of scorn and abandonment of cultivation of olive trees 

of country. 
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Ε!ΣΑΓΩΓΗ 

Στη σύγχρονη παγκοσμωποιημεvη κοινωνία οι επιχεφηματικες δραστηριότητες 

ενέχουν μεΎάλη αβεβαιότητα. 

Τα δεδομένα αλλάζουν απο ωρα σε ωρα , υ α.vταΎωνισμος ειναι μεγάλος, τα 

συμφέρο\1τα~ τερ ά.στια. 

Τα παραπάνω συμβαίνουν ακόμα και στον πρωτογενή τομέα παραγωγής ο οποιος 

πλέον έχει γίνει πολυ ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο καθορισμός των παραμέτρων πυυ καθορίζουν το παγκόσμιο εμπόριο τροφίμων 

έχεt ξεφ·ύγει από τους απ/. .. οϊ)ς κ~αvόvες της προσφοράς κ~αι τη ς ζήτησης ·και περάσει 

σε χpηματιστηρtακα τζογαδόρικα επίπεδα καθώς και σε επίι-τεδα γεωπολιτικής 

επικρατη ση ς. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο καθορισμός των τιμών των βασικό)ν προϊόντων διατροφής για 

τον παγ1"~άσμιο πλ.ηθυσμό ( σιτάρι , 1(αλ.αμπό~~t , σόγtα , ρύζt ) γίνεται στα. 

. . 
χρηματιστηρια εμπορευματωv . 

Δεν είναι τυχαίο οτι γινεται προσπάθεια να ελεγχθσύν απο λίγες πολυεθνικές 

εταιρί.ες οι σπόροι , και εν πολ.λοίς αυτιJ έχ,ι::ι ι:π.ιτευχθεt. 

Επίσης δεν είναι τυχαίο το όπλο των επιδοτήσεων που χρησιμοποισίJV οι 

κυβερνήσεις των δυτικό)V κυρίως χωpων ωστε να διατηρήσουν μια σημαντική 

παραγωγή εντός των συνόρων τους και να είναι ανταγωνιστικές στην διεθν1Ί αγορά. 

Στα πλαίσια αυτά κινήθηκε και οι Ευρωπαϊκή Ένωση που αμέσως μετά την 

δημtουργiα τη ς i:βα.?'νε στόχο την αυτά.ρr.=εtα σε αγροτtκά προϊόντα δημιαυργώ-ντας 

την Κοιν11 Αγροτηαi Πολιτικ1i(ΚΑΠ). 

Η ΚΛΠ είναι μια πετυχημένη πολιτική της Ενωσης και μεσα απο ενα πλέγμα 

οδηγιών , κανονισμόΝ , αποφάσεων και με συνεχείς επιδοτήσεις στην παραγωγή 

1".:ατα<pερε \'α επ-tτύχει τον στόχο της αυτάρ~<εια,ς, φτάνοντας ομως στο άλ/..~ο α1<~pσ. 

~ , ........ ;,_,,. -~, ._, ·,-"\-... , .. ,...u.~),_ _,. 
-:_: ;;..'...J\;J.. ι;..,......,_...·....;;'\.,v.,.VΙj..._,,.._.. 

Στα πλαίσια της ΚΑΠ λειτουργεί η παραγωγική διαδι~-:ασία του ελαιολάδου , το 

οποιο εινα1 Ε\'α απο τα ση~ιαντπ.:~οτερα ΕΛ.Λ .. ηvι.κα. 7rpιΊιοντα , 
. . 

<'< ";~·~;ο_ _.., -.,, ,~_,, ~_•ο·•".••~-- a~ . •-~----· ~-,-='••• ••....-• •• 

το ctσόδηιια πο·υ δίvcι Ll\'CO 

εποχικο. τα προβλήματα που πpοκαλουvται απο nc ί-.:ιJ.ωίκεc συνθ1!κες 



(καταστροφές, χαμηλ .. ή παραγωγι1':ότητα κ.α) ειναι μεγάλ.α , η όξυνση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των αγορών των αγροτικών προϊόντων είναι διαρκής , υπάρχει 

έλλειψη επενδύσεων στον τομέα, το κόστος παραγωγής είναι υψηλό , οι τιμές του 

προϊόντος σχετικά χαμηλές ,οι επιδοτήσεις αποσυνδέθηκαν από το ύψος της 

Στα πλαίσια αυτά είναι εύλογα τα ερωτήματα: 

κατά πόσον συμφέρει την Ελληνική Οικονομία και τους παραγωγους να 

επενδύσουν στην ελιά 

την στιγμη 

σε τι φάση βρίσκεται ο διεθνής ανταγωνισμός 

τι προοπτικές υπάρχουν για το προϊόν δεδομένου του μεγάλου 

αvταγωvισ~ιού που υπάρχει 

ποια πρέπει να είναι η στρατηγικ11 από την χώρα μαι:; αλλά και μεμονωμένα 

από τους παραγωγούς ώστε να σταθεί το προϊ6ν στην διεθνή ανταγωνισμό 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα 

- ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

- συλλογή στοιχείων από το διαδίκτυο 

- επεξεργασία των στοιχείων με στατιστικά προγρό.μματα ανάλυσης (SPSS,EXCEL) 

- χρησιμοποίηση των εργαλ.εί.ων του στρατηγικού προγρα.μματtσμ.ού για εξαγωγ·ή 

συμπερασμάτων ( MOST ANALYSIS, PEST ANAL YSIS, S'vVOT ANAL YSIS) 

Αναλυτικά : 

~το πρώτο κεφά?~αιο θα πα.ρουσιαστε{ η δtεθ'ν1ής κατάστα.ση 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η Kotvll Αγροτικ11 Πολιτική τηc; Ε.Ε 

Στο τρίτο θα -γίνει μια ανάλυση σε αγορές που η χώρα μας θα μπορούσε να αυξήσει 

τις εξαγωγές της 

~το τέταρτο θα αναφερθούμε στο τομ.έα του ε.λ.αιολ.ά.δου στην Ελ.λ.αδα 

~το πέμπτο θα γίνει μια στατιστική ανάλυση της διεθνούc; ι-ωτάστασης 

Στο έκτο θα γίνει παρουσίαση του στρατηγtκού προγραμματισμού της χό)ρας μας 

Στο έβδομο θα παρουσιαστούν προτάσεις για την βελτί.ωση της υπάρχουσας 



ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑ ΑΣΤΑΣΗ 

Γιατί μiα χόJpα καταστρέφει μέρος των δικοJν της αγροτικιi)ν καλλιιψyειlί)ν (πχ. 

Ελλάδα) κι έτσι αναγκάζεται να εισάγει τα αντίστοιχα προϊόντα από το εξωτερικό; 

Τι ωθεί μια χώρα , που μέχρι τώρα δεν παρήγαγε ένα προϊόν να θέλει οπωσδήποτε 

να το παραγει ; 

πολλοίς επιβάλουν την κατάργηση των εισαγωγικών δασμόJν και των επιδοτήσεων, 

σε τομείς που υστερούν χρησιμοποιούν τα δύο αυτά μέτρα; 

Η απάντηση σ ' όλες τις παραπάνω ερωτήσεις πρέπει ν ' αναζητηθεί σε μία και μόνο 

~/νοια .. Στην t\rνοια της ισ1:,1Jο ς . 

Μεταξύ αναγκών και ισχυος υπαρχcι μία αμφίδρομη σχcση Οι αvαγ1':cς 

επηρεάζονται από την ισχύ και η ισχί1ς απι) τις ανάγκες. 

Όσο πιο ισχυρό είναι ένα κράτος, τόσο πιο εύκολα ικανοποιεί τις ανάγκες του !Ι:αι 

του, τόσο πιο ισχυρό γίνεται. 

Ακριβι:bς αυτή η ισχ;ί.Jς είναι που αλλοιώνει το χαρακτήρα του Διεθνούς Εμπορίου 

και της διεθνούς παραγωγής ακόμα και της αγροτικής. 

Μία χώρα που παραγει αυτοκινητα δεν μπορι::t ν' απαγορευσει την εισαγωγη 

αυτοκινήτων, γιατί θα υποστεί αντίμετρα στις δικές της εξαγοyytς απο τις άλλες 

χωρες. 

.., 
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~Λια χωρα δε ..ι μπορει να επιβάλ)~ει 'ιJΠεpογκους αγροτικ~α 

μιας άλλης χώρας διότι θα υποστεί το ίδιο από την άλλη χώρα.(π.χ ο πόλεμος της 

μπανάνας μεταξύ ΗΠΑ - ΕΕ) 

Τα παραπάνω ισχύουν βέβαια για χώρες περίπου ισοδύναμες τουλάχιστον στον 

OtKLVLμtκό τομέα. 

Για χώρες που εχουν μεγάλη διαφορά ισχύος βλέπουμε ότι απλά ισχύει το δίκαιο 

του ισχυρου . 

Η απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου επεβλήθη στο Ιράκ, επειδή πρώτον οι ΙΠΙΑ 

Τέλος υπάρχει και η περίπτωση μια χώρα ηθελημένα να απεμπολ1iσει ένα μέρος των 

δικαιωμάτων που έχει και να συμμετέχει σε έναν οργανισμό ή μια ένωση . 

Παραδείγματος χάριν η Ελλάδα από την σπyμή που έγινε μέρος της ΕΕ 

α.\1απροσαpμόζει την αγροτη<ή παραγωγη 

ευρωπαϊκού καταμερισμού εργασιών. 

Αυτό το κάνει γιατί θεωρεί ότι στα πλαίσια τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται η 

πολιτικο -οικονομική ισχύς της. 

Στα πf~αίσtα λ.οι,-ττ:όν α1Jτά λ.ειτο,υργεί τι. παγ1':όσμιο σ·ύστημα αγpLτικ·ής παpαγωγ·ής. 

Όλες οι χώρες έχουν σαν πρωταρχικό στρατηγικό στόχο την αυτάpκetα σε αγροτικά 

προϊόντα ώστε να μπορούν να θρέψουν τον πληθυσμό τους και στην συνέχεια να 

χρησιμοποιήσουν τα πλεονάσματα για εξαγωγιλό εμπόριο. 

Δεν είναι τυχαίο Lτt ο πρωταρχικός στόχος τη ς Κοιv,ής ;\.γpοτικής Πολ.ιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα. 

Η αυτάρκεια σε τρόφιμα για μία χόJρα είναι πολύ σημαντική γιατί εξασφαλίζει 

μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας από το εξωτερικό ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων ή 

πολ.εμικ~ν συρράξεω ./ (Γεωpγακόπο1.)λ.ος , 1994 ) . 

Ο στόχος αυτός επιπύχθηκε πολύ γρήγορα χάρις σε ένα καθι::στόJς επιδοη1σεων τη ς 

παραγωγής , παρόλο που οικονομικά ήταν συμφέρον να αγοράζονται τα προϊόντα 

που έλλειπαν από την Ένωση από τρίτες χώρες π.χ ΗΠΑ, Ουκρανία, Ρωσία. 

zώρα με ενιαία συμφέροντα για όλα τα κράτη μέλη . 

Η απάντηση είναι όχι , τουλάχιστον 6;(1 ακόμα. 
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έχουν απεμπολήσει σημαντικά δικαιώματά τους , ακόμα και δικαίωμα της 

αυτάρκειας σε πολλά αγροτικά προϊόντα (πχ η Ελλάδα δεν είναι πλέον αυτάρκης σε 

σημαντικά προϊόντα όπως το σιτάρι, τα γαλακτοκομικά, το κρέας και φυσικά δεν 

μελών); 

Μέσα σε αυτό το πλέγμα του διεθνούς ανταγωνισμού , των επιδοτήσεων 

λειτούργησε και λειτουργεί η αγορά του προϊόντος του ελαιολάδου. 

Παρακάτω θα δο·ύμε στοιχεία για την διεθνή 'Κατάσταση όσον αφορά το ελ.αιόλ.αδο . 

Η F.11nr1)7Τrιϊκή 
- - Γ -- " - -· -· - . 1 Ένωση πναι ο κυριότερος παγκόσμιος πrι nrινrιηιn Γ · - -·r - - ι -- J - J 

ελαιολάδου με ποσοστό περίπου 80%. 

Η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου ανήλθε σε 2.820.500 τόνους την περίοδο 

2007 /2008, με τις ευρωπαϊκές χώρες να κυριαρχούν, κυρίως στην περιοχή της 

1'.1εσογεiι.υ. Η παραγωγ·ή εντοπίζεται 1.-.:;υρίως στις α1':όλ.οι)θες 

Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Τυνησία και Μαρόκο. 

Αυτές οι επτά χό)ρες παράγουν συνολικά το 90% τη ς παγκόσμιας παραγω'(ής . 

Τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει δυναμικά στο χώρο της ελαιοκαλλιέργειας 

χώρες όπως η .~·υστραλ.ία, η /-\ργε\'Τtνή , η 1'Ιέα Ζηλ.ανδία 1'.:αθώς 1-'.:αι η πολ.ιτεία της 

Καλιφόρνια των ΗΠΑ. 

Η Ισπανία, η Τταλία και η Ελλάδα είναι οι παγκόσμιοι ηγέτες στην παραγωγή και 

εξαγωγή ελαιολάδου, αντιπροσωπεύοντας συνολtι-:ίι σχεδόν τα τρία τέταρτα της 

παγκόσμιας παραγωγής 1'.:ατά τα 2008. 

Η Ισπανία παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου, σχεδόν 1228000 τόνους 

ετησίως που προέρχεται από περίπου 200 εκατομμ1Jρια δέντρα . . 

Η Ελλάδα είναι 3η σε παραγωγή με 400000 περίπου τόνους παραγωγή εξάγοντας 

σημαντt1(L1 ποσοστ6 τη ς παραγωγ-ής της στην ΕΕ. 

Η παγκόσμια παραγωγ11 έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 11 % ετησίως από το 1995. Οι 

διακυμάνσεις στην παραγωγή ειvαι ένα χαρακτηριστικό γνό)ρtσμα τη ς 

ελαιοκαλλιέργειας, που συνδέεται άμεσα με τις διαι-:υμάνσεις του ι-:λίματος 
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(π.χ. ξηρασία στην Ισπανία το !995/96 και παγετός στην Ελλά,δ α το 2001/02) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

3000 

~50 

200u 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

1500 
ΤΟΝΟΙ 

1000 

500 

'1 

1990ί91 2000ί0 ί 
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Πηγή : Παγκόσμιο ~υμβυύλιο Ελαωλάδυυ 

1.3 Κατανάλωση 

2006ί07 

Αν και το ελα ιόλαδο αποτελεί το 3% περιπο·1 της παγκόσμιας αγορας 

ελαίων, έχει διαδραματίσει παραδοσιακά σημαντικό ρόλο στις χcίJρες όπου 

παραγεται. Από τη δεκαετία του 1990 εντούτοις, σημαντικές ποσότητες ελαιολά6ου 

έχουν καταναλωθεί εκτός των χωρών παραγωγής. Η παγκόσμια κατανάλωση 

ελαιολάδου έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, χωρίς μεγάλες δ ιακυμάνσεις 

όπως συμβαίνει με την παραγωγιi . 

Από το 1995/96 η μέση ετήσια αύξηση στην κατανάλωση Ύα περίπnυ 6% με 

ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στις νέες αγορές, με αποτέλεσμα η παγκόσμια 

κατανάλωση να ανέλθει σε 2. 907.5 00 τόνους την περίοδο 2006/07. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο παγκόσμιος καταναλωτή ς ελαιολάδου και μονο η 

Ιταλία, η Ισπαν'α κα η Ελλάδα κατέχουν το 85% τη ς συνολικής κατανάλωσης τη ς 

Κοινότητας . 
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Ακολουθούν οι Ηνωμι':νες Πολιτείες , η ΤσυρΥία , η Συμία, η Αίγυπτος και η 

Βραζιλία . Τα ποσοστά τείνουν να παραμείνουν αμετάβλητα τα τελευταίv. χρόνια. 

Στην Κοινότητα, η κατανάλωση έχει υπολογιστεί κατά μέσο όρο σε 1. 97 3. 800 

τόνους τα τελευταία πέντε χρόνια, με την Ισπανία να καταναλώνει περίπου 583.000 

τόνους (30%), την Ιταλία 805.000 τόνους (4 ι %), τη Γαλλία 97.200 τόνους (4.9%), 

την Ελλάδα 273. 000 τόνους (14%) και την Πορτογαλία 69 .100 τόνους (3,5%). 

Μεταξύ των μη ελαιοπαραγωγό)V κρατι!Jν τη ς ΕΕ, η Γερμανία καταναλώνει κατά 

μέσο όρο 43.800 τόνους (2,2%) και το Ηνωμένο Βασίλειο 47.000 τόνους (2,4%). 

1 

1 

ι 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
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Πηγή : Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελαιολάδου 

1.4 Ζήτηση 

Η παγκόσμια ζήτηση για το ελαιόλαδο έχει αυξηθεί τα τελευταία δέκα 

ypόvια λόγω των ιδιαίτερων ωφελειοJν στην υγεία που προκύπτουν από την 

κατανάλωσή του . Θεωρείται ότι προστατεύει από καρόιακές παθήσεις και συμβάλει 

στη μακροζωία. Παράλληλα, οι κύριες ελαιοπαραγωγές χωρες της ΕΕ έχουν 

αναβαθμίσει 
!) • 

ριυμηχανιες τους, συγκεvτρωνοντας την παραγωγη σε 

μεγαλύτερους ελαιώνες κοντcι στις μονάδες επεξεργασίας, παράγοντας ποιοτικό ως 

επί το πλείστον προϊόν πράγμα που βοηθάει στην περαιτέρω αύξηση της ζήτησης . 
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Αυτό παρατηρείται κυρίως στην Ισπανία και σε μικρότερο βαθμδ στην Ελλάδα και 

την Ιταλία. 

Με βάση τα ποσοστά αύξησης για την παραγωγή και κατανάλωση στην ΕΕ τη 

δεκαετία του '90, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2010 η μέση παραγωγτi θα υπερβεί την 

εσωτερική κατανάλωση περίπου 20% , έναντι 5, ! % το 2000. 

Οι εξαγωγές του προϊόντος στα νέα κράτη-μέλη αναμένεται να διαδραματίσουν 

καθοριστικό ρόλο στη δ ατήρηση τη ς ισορροπίας στην αγορά και στην αποφυ-γή 

πλεονάσματος ελαιολάδου. Αυτό απαιτεί από τις νέες αγορές να αυξάνουν με 

συνεχή ρυθμό στο μέλ) .. ο\' και c.,·τrn ι 1 ~'vc.--ιr να κc-ρΛι'ζ,.'\'τα' \'~Ω; κατπvαλ/ωτF_c Vi'-'V f-'i'V UJ":;ι i Lo V V . "L V'- L ...,..,.., .._...; 

ελαιολάδου. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται καθαρά η αύξηση στην ζήτηση τα τελευταία 

χρόνια 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1991 -2007 
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Στον παγκόσμιο στίβο των εισαγωγcίJν και των εξαγuΥyων ελαιολάδου 

κυριαρχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Το παράδοξο είναι ότι παρόλο που η ΕΕ ειναι η μεγαλίιτερη παραγωγος 

παγκοσμίως, ταυτόχρονα εμφανίζεται και με τις μεγαλύτερε εισαγωγές μετά τις 

ΗΠΑ. 
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Αυτό εξηγείται γιατί η Ε.Ε εισάγει λάδι από άλλες παμαγuηές χώρες , και κυριως 

από Τουρκία . Τυνησία , είτε για να καταναλωθεί στην Ε.Ε , λόγω της χαμηλότερης 

τιμ1iς του , είτε για να επανεξαχθεί αφού τυποποιηθεί. 

Το ίδιο ακριβό)ς γίνεται και εντός της Ε.Ε με την περίπτωση της Ελλάδας , η οποία 

εξάγει σε χύμα μορφή στην Ιταλία κυρίως και δευτερευόντως στην f σπανία , στην 

συνέχεια εκεί το λάδι αναμιγνύεται με άλλα ελαιόλαδα , τυποποιείται . αποκτά την 

ανάλογη προστιθέμενη αξία και στην συνέχεια επανεξάγεται ως Ιταλικό 1i Ισπανικό . 

Άλλες σημαντικές εξαγωγές χώρες είναι η Τουρκία , η Τυνησία και το Μαρόκο , 

που με πλεονέκτημα την ανταγωνιστική τιμή λόγω του χαμηλού κόστους εργασίας 

έχουν επιτύχει σημαντικές επιδόσεις. 

Δεδομένου ότι το ελαιόλαδο τείνει να καταναλωθεί στις χώρες παραγωγης, η 

ποσότητα του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο εξωτερικού εμπομίου ανέρχεται 

σε ποσοστό κάτω του 20% της παγκόσμιας παραγωγής . Το πρώτο μισό της 

δεκαετίας του 1990 ήταν μια περi.οδος σχετικ1i ς σταΟερότητας, μc τις κοινοτικες 

εξαγωγές να ανέρχονται σε περίπου 170.000 τόνους. Από το 1996/97 όμως και μετά. 

ακολούθησε μια περίοδος αϊJξησης με μέσο όρο 320.000 τόνους τα τελευταία πέντε 

χρονια . 

Η Ιταλία κυριαρχεί στις πωλήσεις ελαιολάδου στις ΗΠΑ με 73%, εvύJ η Ισπανία 

είναι 2η με 20%. Το ελληνικό ελαιόλαδο καταλαμβάνει την 3η θέση με πωλήσεις 

σχεδόν 5% (2.000 τόνοι ετησίως οδηγούνται στις ΗΠΑ από τους περίπου 384.000 

τόνους που παράγονται). 

Από πλευράς ποιοτικ6)ν χαρακτηριστικων, οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούνται 

ουσιαστικά από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (73% την περίοδο 200 ι/02), ενύJ τα 

αντίστοιχα ποσοστά. Ύtα την Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία είναι 45%, 44% και 

21 % αντίστοιχα . 

Οι εξαγωγές σε χύμα ~ιορφτ1 αντιπροσωπεύουν i:να αξtόλογο μερίδιο των εξαγuηών 

της Ισπανίας καθώς και της Ελλάδας. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Βραζιλία 

απορροφούν σχεδόν όλες τις εξαγωγές της ΕΕ. Σε αυτές τις αΎορές, η θέση του 

Ευρωπαϊκού ελαιολάδου έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και σε μερικες 

περιπτόJσεις έχει επιτύχει διείσδυση στην αγορά μεγαλύτερη από 80%. 
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Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ελαιοπαραγωγή με σκοπο τη μείωση των 

εισαγωγών και ανάπτυξη του εμπορίου αυξάνει συνεχώς, δεδομένου ότι η ζήτηση 

για την ελιά και τα προϊόντα της παρουσιάζει συνεχώς αύξηση. Η προτίμηση των 

καταναλωτών για τις γεύσεις τη ς μεσογειακή ς διατροφής, καθώς επίση ς και το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη θετική επίδραση του ελαιολάδου στην υγεία έχει 

οδηγήσει σε αύξηση τη ς ζήτησης. 

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου αναφέρει οτι καθώς αυξάνει η παραγωγη , 

αυξάνει παράλληλα και η κατανάλωση δηλ. η αγορά επεκτείνεται. 

Στις χό)ρες που δεν παράγεται ελαιόλαδο, έχει παρατηρηθεί μια σημαντική αύξηση 

στην κατανάλωση, ειδικά στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία κα1 τη Σαουδική 

Αραβία. 

Η αγορά των χωρό)V που καταναλcί.)νουν ελαιόλαδο χωρίς να είναι ταυτόχρονα 

ελαιοπαραγωγές χώρες, απορροφα περίπου 200. 000 τόνους ετησίως και 

παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες . 

Η παγκόσμια κατανάλωση ελαιολάδου αυξάνει αλλά αυξάνει και η παραγωγή και 

με δεδομένο ότι παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια έχουν φυτευτεί χιλιάδες 

στρέμματα με ελαιώνες οι οποίοι θα καταστούν παραγωγικοί τα επόμενα χρόνια , 

υπάρχει κίνδυνος πλεονασμάτων. 

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου έχει προτείνει το ποσοστό νέων ελαιώνων να 

μειωθεί , διαφορετικά θα υπάρξει παγκόσμιο πλεόνασμα ελαιολriδου. 

Αυτό βέβαια είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια δεδομένου ότι η 

κατανάλωση αυξάνει αισθητά σε μη παραδοσιακές χιορες. Η αύξηση στην 

κατανάλωση από το J 996/97 ως το 2006/07 σε μερικές από αυτές τις χuJρες ήταν: 

ΗΠΑ ( 100% ), Ιαπωνία (20% ), Αυστραλία ( 100%) και Καναδάς ( 50%). 

Το ελαιόλαόο προσφέρει στις νέες αγορές πλήθος ευκαιριών τοσο απο 

επίχπρημαηκή όσο και απ<.) εμπορικη ό:ποψη. Ot ευvοt1':ές συνθtΊι<cς γtα τηv 

προuJθηση του ελαιολάδου οφείλονται στις σημαντικές ιδιότητες διατροφής και 

υγείας, δεδομένου ότι θεωρείται πιο υγιές 1':αι ισορροπημένο βασι1'.·6 συστατικό της 

-ΠrΙιJα>Ϊnr-.1α1<·1iς μ~σογεtακ·ής x1rιτ1--,nrnή r k"πτα' λλΤ1 Ί 0 στn Ι ιαοι~·1ρεrιrι 1<'rαι σ•Τ1\1 Κ0Uζi\/Γ1 --~·1 ~ ~~· · ~· ι ~ · ι υ.~. Ι"' ~ Ψ'Ι ':r.> --~ • ι 1• ~· r ι~· r~" • ι · ··~-

Αυτή η <:'..κόνα ::ίναι αποτέλεσμα του μάρκετινγκ, της πρυιί)θησης και διαφήμισης 

μέσω γι::νικfί)ν ί)rrLσεων που πραγματοποιούνται από το Διεθνέc ~υμβούλιο 

Ελαωλάδου και τις κύριες ευρωπαϊκές παραγωγές χ6φες, 1ω:θόJς επfσης μέσω των 
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εκστρατειών μάρκετινγκ που πραγματοποιούν οι εξαγωγικές επιχειρησεις και οι 

έμποροι. Το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για τη μεσογειακή κουζίνα και την προώθηση 

των ευκαιριών από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου δημιουργεί αυξανόμενη 

ζήτηση στην αγορά για τις ελιές και το ελαιόλαδο . 

1.6 Βιομηχανία ελαιολάδου 

Το ελαιόλαδο έχει γίνει ένα ανταγωνιστικό προϊόν στις διεθνείς αγορές, με 

αποτέλεσμα ο καρπός της ελιάς που χρησιμοποιείται τόσο για εξαγωγή λαδιού όσο 

και για επιτραπέζια χρήση να αποτελεί διεθνές προϊόν. Επομένως, η ανάπτυξη μιας 

τοπική ς μεταποιητική ς βιομηχανίας του ελαιοκομικού κλάδου θα πρέπει να 

εξεταστεί σε διεθνές πλαίσιο. 

Οι κύριες ελαιοπαραγωγές χώρες Ισπανία , Ιταλία , Ελλάδα παράγουν ελαιόλαδο 

από αρχαιότατων χρόνων με συνέπεια παρόλη την μεγάλη τεχνογνωσία που έχουν 

να κουβαλούν και πολλές στρεβλώσεις στην μεταποιητική βιομηχανία ενώ 

πρόβλημα δημιουργεί και η ύπαρξη παλαιόJν μονάδων που δεν συμβαδίζουν με τις 

σύγy,pονες προδιαγραφές . 

Η Αυστραλία αποτελεί παράδειγμα μιας αναδυόμενης βιομηχανίας ελαιολάδου 

έχοντας το κλίμα, τους φυσικούς πόρους, την υποδομή και την εμπειρια για την 

υποστή ριξη και ανάπτυξη σύγχρονης βιομηχανίας. 

Επιπλέον και άλλες χGJρες του νοτίου ημισφαιρίου έχουν τους πόρους και έχουν 

αρχίσει να αναπτύσσουν σταδιακά την μεταποιητική βιομηχανία του ελαιολάδου. 

ε κάθε περίπτωση το παραγόμενο ελαιόλαδο πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταγωνιστεί τα άλλα φυτικά, έλαια με παρόμοια χημικά χαρακτηριστικά. 

Οι ελιές, ιδιαίτερα για παραγωγ11 ελαιολά8ου, μπορεί να αποτελέσουν εvα 

σημαντικό κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας που να βασίζι:ται στην εγχοJρια 

ζήτηση και στη δυνατότητα εξαγωγής σε άλλες αγορές. 

Ία οφέλη στην υγεία από την κατανάλωση ελαιολάδου και το ενδιαφέρον για τη 

μεσογειακη κουζίνα εξασφαλίζουν την προτίμηση των καταναλωτοJν σε όλο τον 

κοσμο. 

Για να μπορέσει λοιπόν η μεταποιητική βιομηχανία ελαιολάδου να επιβιώσει και να 

κερδίσει στον διεθνή ανταγωνισμό , και δεδομένου του μειονεκτήματος τη ς υψηλής 
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τιμής που έχει σε σχεση με τα υπόλοιπα έλαια , πρεπει να αναπτύξει μια σειρα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

Ανακυτικότερα πρέπει να: 

• Καθιερωθούν πολύ υψηλά πρότυπα στο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού 

(supply chain).Πρέπει από την στιγμή που θα φυτευτεί το δέντρο στο χωράφι 

μέχρι την στιγμή που θα μπει το προϊόν στο μπουκάλι να υπάρχει ένα 

σύστημα παρακολούθησης και εξασφάλιση ς της ποιότητάς . 

• Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιολάδου. 

• Συμμορφώνεται με τους σχετικούς κυβερνητικούς κανονισμούς για το 

περιβάλλον . 

• Ακολουθεί τις οδηγίες των εθνικών και διεθνών ενώσεων για τη σήμανση 

του προϊόντος . 

• Αναπ 'τυξει επικερδή και αειφόρα συστήματα παραγωγής. 

• Προσανατολιστεί σε καινοτόμα διαφήμιση και σε εκστρατείες προώθησης, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι υψηλή ς ποιότητας τοπικά ελαιόλαδα 

παράγονται και προωθούνται για να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά. 

1. 7 Διεθνές ποιοτικό σύστημα Ελαιολάδου 

Για την υποστήριξη και την επέκταση τη ς βιομηχανίας διεθνώς, έχει καθιερωθεί 

ένα διεθνές ποιοτικό σύστημα για το ελαιόλαδο που προορίζεται για ανθρό)πινη 

κατανάλωση και περιλαμβάνει: 

1.Παρθένα ελαιόλαδα 

Είναι τα ελαιόλαδα που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο, αποκλειστικά με 

μηχανικές ή άλλες φυσικές μεθόδους, με θέρμανση κυρίως, που δεν συνεπάγεται 

αλλοίωση του ελαιολάδου και τα οποία δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία, εκτός 

από πλύσιμο, καθίζηση , φυγοκέντρηση και διήθηση . 

• εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
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Άριστη γεύση, βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης ίσως ή ανωτέρας του 

6,5, ενώ η ελεύθερη οξύτητα (γνωστή ως η έκφραση «τα οξέα του») είναι 

από δέκατα εως 1 gr ελαϊκό οξύ ανά 100 gr ελαιόλαδου. 

• παρθένο ελαιόλαδο 

Γεύση καλή, βαθμός οργανοληπτικής αξιολόγησης ίσος ή ανώτερος του 5,5 

ενώ η ελεύθερη οξύτητα του είναι έως το πολύ 2 gr ελαϊκού οξέος ανά 100 

gr ελαιολάδου . 

• κοινό παρθένο ελαιόλαδο 

Παρθένο ελαιόλαδο, που ο βαθμός οργανοληπτικής του αξιολογήσεως είναι 

ίσος ή ανώτερος του 3,5, ενώ η ελεύθερη οξύτητα εκφραζόμενη σε ελαϊκό 

οξύ είναι το πολύ 3,3 gi- ανά 100 gr. 

• μειονεκτικό (λαμπάντε) παρθένο ελαιόλαδο 

Ελαιόλαδο υποβαθμισμένο, που ειναι ομοίως παρθένο, αλλά με 

ογκομετρούμενη οξύτητα ανώτερη του 3,3 και μέχρι 8%. Έχει δυσάρεστη 

οσμή και γεύση 

2. Εξευγενισμένα ελαιόλαδα 

• εξευγενισμένο ελαιόλαδο 

Ελαιόλαδο που λαμβάνεται απο εξευγενισμό (χημική επεξεργασία) 

παρθένου ελαιολάδου και η οξύτητα του δεν υπερβαίνει τα 0,5 g ανά 100 g. 

• ελαιόλαδο 

Ελαιόλαδο αποτελούμενο από ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιολάδου και 

παρθένων ελαιολάδων με εξαίρεση το μειονεκτικό, και ελεύθερη οξύτητα 

έως 1,5 g ανά 100 g. 

3. Πυρηνέλαια 

Το πυρηνέλαιο ειναι ελαιόλαδο διαχωριζόμενο με χημικες μεθόδους απο την 

ελαιοπύρηνα, δηλαδή από υπολείμματα όλων των συστατικών μερών του 
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ελαιοκάρπου, ειναι δε πλούσιο σε ανεπιθύμητες ουσίες, είναι μεγάλη ς 

ογκομετρούμενης οξύτητας και ποτέ απ'ευθείας βρώσιμο. Οι δε κατηγορίες του 

είναι οι εξής : 

• ακατέργαστο πυρηνέλαιο 

Ελαιόλαδο που λαμβάνεται από κατεργασία ελαιοπυρήνων με διαλύτη. 

• εξευγενισμένο πυρηνέλαιο 

Ελαιόλαδο που λαμβάνεται με εξευγενισμό (χημική επεξεργασία) 

ακατέργαστου πυρηνελαίου. 

• πυρηνέλαιο 

Έλαιο που αποτελείται απο μειγμα εξευγενισμένου πυρηνελαίου και 

παρθένων ελαιολάδων, εξαιρουμένου του μειονεκτικού. 

Η πρόκληση για τη βιομηχανία είναι να μπορεί να εμπορεύεται τα προϊόντα αυτά με 

κέρδος και σε σταθερή βάση . 

l.8 Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου 

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου ιδρύθηκε για να βοηθήσει στην 

επέκταση της βιομηχανίας του ελαιοκομικού τομέα διεθνώς, καθόJς και για να 

προωθήσει την οικονομική ανάλυση του κλάδου. 

Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε ως συνεπεία της «Διεθνούς Συμφωνίας για το 

Ελαιόλαδο» που τέθηκε σε ισχύ το 1956, με στόχο την προώθηση της διεθνούς 

συνεργασίας, τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, τη διευκόλυνση και τυποποίηση του 

διεθνούς εμπορίου για τα προϊόντα της ελιάς . 

Η κύρια δραστηριότητα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου είναι η γενική 

προώθηση του ελαιολάδου σε μη- παραγωγές χώρες. Για τη δραστηριότητα αυτή 

δαπανάται ο μισός προϋπολογισμός του Συμβουλίου, περίπου 10 εκατομμύρια€ και 

έχει οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων τη ς ελιάς στις χώρες 

αυτες. 

Οι κύριες δραστηριότητες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου στοχεύουν στη 

γνωστοποίηση των ωφελειών στην ανθρώπινη υγεία από την κατανάλωση των 
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προϊόντων της ελιάς και την προώθηση της χρήσης τους στη μαγειρική , ιδιαίτερα 

στη μεσογειακή κουζίνα. 

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου έχει αναπτύξει συνεργασία με επιστημονικούς 

φορείς για την προώθηση των θρεπτικών και διατροφικών πτυχών με χορηγίες σε 

διεθνή συναντήσεις και συμπόσια τροφίμων και διατροφής. Αναπτύσσει επίσης 

επαφές με τον εμπορικό τομέα στις χώρες όπου πραγματοποιούνται εκστρατείες 

προώθησή ς και έχει πραγματοποιήσει μελέτες που στοχεύουν στην έρευνα των νέων 

αγορών, την επέκταση των αγορών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

της χρηματοδότησης για τις προωθητικές δραστηριότητες . 

Στοιχεία τη ς αποτελεσματικότητας των εκστρατειών προώθησης του Διεθνούς 

Συμβουλίου Ελαιολάδου υπάρχουν για διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων οι fΠΙΑ 

και η Αυστραλία . Στην αμερικανική αγορά οι εισαγωγές ελαιολάδου έχουν αυξηθεί 

με ετήσιο ποσοστό 8,2% από περίπου 90.000 τόνους το 1990/91σε260.000 τόνους 

το 2006/07. Στην Αυστραλία, από το 1989/90 όπου αρχίζουν οι προωθητικές 

ενέργειες του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί από 

περίπου 13 . 000 τόνους σε 3 5. 000 τόνους το2006/07 . 

Οι εισαγωγές του Καναδά έχουν αυξηθεί επίσης απο περιπου 10.000 τόνους το 

1990/91 σε 30.000 τόνους το 2006/07. 

Εχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εξακολουθούν να υλοποιούνται εκστρατείες 

προώθηση ς σε διάφορες χώρες όπως η Αυστραλία, οι fΠΙΑ, η Βραζιλία, η Ιαπωνία, 

η Ταϊβάν, η Γαλλία, η Κίνα, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δίνοντας 

έμφαση στις ευκαιρίες της αγοράς ελαιολάδου. Μεταξύ των δραστηριοτήτων 

περιλαμβάνονται: 

• Η παραγωγή διαφημιστικού υλικού (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία, βιβλία, 

αφίσες, βιβλία συνταγών, βίντεο,ειδήσεις στα μεσα ενημέρωση ς). 

Εκστρατείες προώθησης που στοχεύουν στους καταναλωτές, τα εστιατόρια 

και τα καταστή ματα γαστρονομίας (οργανοληπτικές δοκιμές, δωρεάν 

διανομή προϊόντος, κλπ) 

• Οι οργανωμένες επισκέψεις από τον τύπο ή από ξένους επαγγελματίες του 

γαστρονομικού κλάδου σε διάφορες περιοχές παραγωγής ελαιολάδου π. χ. 

στην Ισπανία για επίδειξη τη ς διαδικασίας συγκομιδή ς, παραγωγής και 

εμφιάλωσης. 
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• Η συμμετοχή σε σεμινάρια, ομάδες εργασίας, συνέδρια και διασκέψεις για 

το ελαιόλαδο και προετοιμασία ή/και υλοποίηση μαθημάτων μαγειρικής, 

κλπ. 

Ο οργανισμός κρατά επίσης ενήμερους τους εξαγωγείς για εμπορικές εκθέσεις και 

οποιοδήποτε άλλο γεγονός προώθησης για τις διάφορες αγορές εξαγωγών. 

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου προωθεί επίσης την καλλιέργεια του 

ελαιόδενδρου στη λεκάνη τη ς Μεσογείου ως μέσο ευημερίας, τόσο για την αύξηση 

του εισοδήματος των παραγωγών όσο και για τη βελτίωση της υγείας των 

καταναλωτών . 

Η καλύτερη ποιότητα των τελικών προϊόντων και η αναγνώριση των 

γαστρονομικών/διατροφικών πλεονεκτημάτων του ελαιολάδου, έχουν οδηγήσει 

στην μεγάλη αύξηση τη ς κατανάλωσης τα τελευταία 20 έτη . Η κατανάλωση έχει 

αυξηθεί περίπου κατά 20% ανάμεσα στην δεκαετία του 1990 και την δεκαετία του 

2000. 

Η αύξηση της κατανάλωσης και οι ελκυστικές τιμές που πήραν κάποιοι παραγωγοί, 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 1995/96-1996/97, συνέβαλαν στην επέκταση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις στην εισαγωγή τη ς 

καλλιέργειας σε νέες χώρες. Η αύξηση της επιφάνειας καλλιέργειας που συνδέεται 

με υψηλότερη παραγωγικότητα, έχει οδηγήσει σε αισθητή αύξηση τη ς παραγωγής 

σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% την τελευταία εικοσαετία . 

Η επιστημονική έρευνα για τις διατροφικές ιδιότητες του ελαιολάδου και η διάδοση 

των ερευνητικών αποτελεσμάτων έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των 

καταναλωτών παγκοσμίως. 

1.9 Συμπεράσματα 

Παραδοσιακά, η χρηση του ελαιολάδου είχε περιοριστεί ουσιαστικά στις 

χώρες όπου παράγεται. Όμως από την αρχή τη ς δεκαετίας του 1990 έχει αρχίσει να 

καταναλώνεται και σε άλλες χώρες σε σημαντικές ποσότητες, αν και σε πολύ 

μικρότερη έκταση απ' ό, τι στις ελαιοπαραγωγές χώρες . 
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Οι υψηλές δαπάνες παραγωγής καθιστούν αναμφισβήτητα το ελαιόλαδο ακριβότερο 

από τα υπόλοιπα φυτικά έλαια. Κατά μέσο όρο σε όλη τη διάρκεια τη ς δεκαετίας 

του 1990, η αναλογία τιμών μεταξύ ελαιολάδου και λοιπών φυτικών ελαίων 

(κραμβέλαιο, ηλίανθος, σόγια) ηταν 4: 1. Εντούτοις, το ελαιόλαδο έχει 

οργανοληπτικές και θρεπτικές ιδιότητες που προτιμούν οι καταναλωτές και γ ια τις 

οποίες είναι πρόθυμοι να καταβάλουν υψηλότερη τιμή . 

Η αυξανόμενη ζήτηση τα τελευταία χρόνια μέσα και έξω απο την ΕΕ έχει 

πραγματοποιηθεί σε ένα κλίμα στήριξης και αύξησης των προωθητικών 

δραστηριοτήτων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την ιδέα ότι η προώθηση του 

ελαιολάδου αποτελεί βασικό στοιχείο τη ς ζήτησης και ότι η πολιτική προώθησης 

της Κοινότητας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του ελαιοκομικού τομέα. 

Όπως υπογραμμίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου , υπάρχει ανάγκη 

αύξησης τη ς κατανάλωσης σε χαμηλότερες τιμές, για να αποτραπεί η υπερβολική 

παραγωγή ελαιολάδου στο μέλλον. Οι εκστρατείες προό)θησης έχουν γίνει σε χό)ρες 

όπως ο Καναδάς , η Βραζιλία , η Αυστραλία, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής. 

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι λόγω των νέων καλλιεργούμενων εκτάσεων σε όλο τον 

κόσμο, θα υπάρξει πλεόνασμα ελαιολάδου το 2007 /8. Το πιθανό μέγεθος του 

πλεονάσματος δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ακόμα, εντούτοις η αυξανόμενη 

, , ' . , 
κατανάλωση στις κυριοτερες χωρες εισαγωγης ειναι σημαντικη για την 

ελαστικότητα των τιμών και του εισοδήματος στα επόμενα έτη. 

Από το 1981, η ΕΕ πραγματοποιεί εκστρατείες προώθησης για το ελαιόλαδο. 

Αρχικά, αυτές στόχευαν στην αντιστροφή τη ς καθοδικής τάσης στην κατανάλωση 

στα κράτη-μέλη , όπου το ελαιόλαδο είχε αρχίσει να αντικαθίσταται μερικώς από 

άλλα λιγότερο ακριβά φυτικά έλαια . 

Από το 1991 , εκστρατείες προώθησης πραγματοποιήθηκαν επισης και στα μη 

ελαιοπαραγωγά κράτη-μέλη. Οι ενέργειες αυτές χρηματοδοτήθηκαν μέχρι το έτος 

1993/94 από την επιβολή φόρου στην ενίσχυση κατανάλωση ς . Από το 1998, οι 

δαπάνες καλύπτονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό (35 εκατομμύρια ε για την 

7η εκστρατεία προώθησης την περίοδο 2000-02). Από το 2003, η προώθηση του 

ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς έχει περιληφθεί στο γενικό σχέδιο για την 
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προώθηση των γεωργικών προϊόντων (κανονισμός του ~υμβουλίου (ΕΚ) αpιθ . 

2826/2000). 

Οί γενίί-:ές δραστηρίότητες προ~1Οησης του ΔiεΟνσlις Συμϊουλiσu Γλωσλciδσυ σε 

χόψες μη μέλη, που y~οηματοδοτο~'JVτrιι ουσιαrπ1κά από μια r.θr.λnντtκή συμμετοχή 5 

εκατομμυρίων € ετησίως από την ΕΕ, έχουν βοηθήσει στην αύξηση 'T"nr ... .,, 
κατανάλωση ς του ελαιολάδου σε μη παραδοσιακές αγορές όπου το προϊόν δεν ήταν 

ευρέως yνωστ6. Αυτί::ς π,εριλr1.μβ6:νσυν ης Πνωμένες Πσληεiες, ων γ cΓVuδά, την 

Αυστραλία και την Ιαπωνiα όπου η υλοποiηση των r.κι:πprιτr.1ό1ν προό}θησης απ6 το 

Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου επέφερε σημαvτικ1Ί αύξηση στο ρυθμό των 

cξαγωyό)ν. Λπό ro 2002, η οικονομική συμμcrοχή της ΕΙ:Ξ, στον προίίπολοyισμό 

προώΟησης ϊί1Ιj Διr.Ονσίiϊ, 

υπο:σ>εωηκή συμμποχή ποΙJ πrn~λF.πι-:τrιι με τη διι-:θνή συμφωνϊrι. ω,s ι.κrιτομμt'Jρω 

€ετησίως). 
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. - .,- ιi7.ι('ιι ..6. i"ΓΤΊ. Ι/ΤΤ 
η J_J_ v j'ι_J_ J_ J_n.._fi 

α)c1φnυς μας κυι δ ι uδραμrzriζου\1 καθnριστιr.:ϊ? ριν.σ για τηv υγr.1α των αγροτικων 

Η γεωργϊα εξακολυυΟε ί να συμβϊ(λε ι απυφασιστικι1 στην οικονομική ανάπτυξη. Οι 

·,ιcωργο ί εκπληρuJνουν πυλλες και 6ιαφορεηκές λι:ιτουρ'γίες 01 οποίι:ς κυμαίνονται 

Η liυρuJιτη cίναι μεγάλυς 1~ξαγωγεuς u)},α κ:αι υ μι.:yαλϊ.Jι:ι=ψυς εισu.γωγι:ας τροφψων 

. . 
Vϊ:Ο\/ r,··ΔU~~,; ~.:Uf]~~)ς ύ]{(.~ ~:..; (ϊ·~ α.~ι."t~'--:-,_i(;i(.:-:\ϊ:.~ ,(ί:.J~-- ::1.~ 

Α ~--~--------.--,.~·-~ · ·· · -.'·-- ·· .. :.. _, __ , ___ ,.,~- . . : .. - '\.:. - .. - () - . - :. 
\..J r. 11i111111tι:1r\.\H~ yr.111 ~1;1h.\ri 1 ιιι~ιr.i. , ι _r!JΙ~\Jf~ιιιι:••!• ι ιrιΗ;:r! .• 1 ;~. ! 1 • ι Ι ! ~ J f. Ι 

' ' ,_ . 
ικανοποιουντcιι οι uπαιτ-ησιις τuJν ι-:ατανu.1..,ωτυJν . 

<ο: . .. - -- ~.1 . --
~ ι 1 ! ι \ } \ 1; ι ι / \. Ι ι ) Ι ι ' ; 

"-· .:n. "" 
Ι .Ι/Ι\1ΙιJΙΗJ\J 

. .. \ - . 
•;1•Ι·-Ιr-.ι 

i J γεωργική rωλιτικ1] cη ς ΕυρόJ1η 1 ς καΟυριζεταt σι c:πίπεοο ι ·.ι·: ι1πυ τις κυ !3εμv ή σει; 

να αναζητούν νέcς αναπιuΙ;ιυ.κές δυνατότητες , υπως αυη:ς πυυ πρυσφψυυν υι 
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Γεωργία σημαίνει πολύ περισσότερα από την παραγωγ11 φυτικών και ζωικών ειδών 

δtατροφ1iς. Το επάγγελμα του γεωργου είναι πολύπλοκο r.:αι οι γcωργοι 

υποχρα;)νοντω να παίζουν πολλοϊις ρόλους. 

Η πρωταρχική δραστηρι{πητα των γεωργιί>V είναι η παpαγωγη τροφιμων . Για τον 

σκοπό αυτό χρησιμοποιούν δοκιμασμένcς παραδοσιακές μεθόδους σε συνδυασμό με 

σύγχρονες επιστη ~ιονικές γν6)σεις και τεχνολσ-yίες, ώστε να προσφέρουν τρόφι~ια 

υψηλής ποίότητας σε προσιτες τψες. Αυτό προ1)πο0έτεί τον συνδυασμ6 

πrφαδοσ1rικr11ν δF.ξ1οτήτων; τεχνικrί1ν γνό}σF.ων rιλλά και εμπορικοϊJ πνεϊψrιτος. 

Οι γεωργοί χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τεχνολογίες των πληροφορι!.iJ .ι για 

την παραγωγή και rην ι:;μπορικιΊ πραώΟηση των προϊόντων τους. Επιπλi:ο\1, οι 

γαιcί1ν και του πF.rιβrιλλοντος . 

Οι πω πολλες γεωργικές εκμεταλλευσεις είναι μικρες επιχεφησεις, συχvα μάλωτα 

οικο-yΕVειαχές. Αποπλούν σημαvτικους τοπιχ:ούς εργοδότες και σε πολλi;ς 

01 γεωργοi δF.ν F.fΙγάζοντω μ6νο1 τους. ΑποΤF.λοϊιν τον πr1rί)Τ() κrf κο στην τrοφ1κή 

αλυσίδα , μερικές φορές μεταποιούν οι ίόωt τα προϊόντα τους μέσα στη γεωργική 

-- ----~·-'-··--· "·-·--·-·--'-- --·· __ __ :_. ()_: ____ ___ --·-· ···· ... -·-·--···-·' ___ :.__ 
t.>t ιι.~1ι. 1ι\1νιιι ι11ιι.L~1ιrι~11\t.J ιιι. ιtιιιr111 ~11111)~\tι•v ιι-.ι\.ι"'' ιrι rι.ιιιtr\..ιι:ιvιιιι--.1..1 

Στrι πλr1.ίπ1rι τηc Γ<:υοωπηϊκή c 'Evωcmc την οονιΊνωcm T01J ι;υστήυrιτοc τηc νεωnνικnc 
t ..J ι ι"' r ..J ι ι J ι ιι ..J ι .ι 1 ι ι ι .ι 

παραγωγιiς το έχει αναλα13ει η Κο1vή Αγροτική ί !οΛtτtκη τηc, Έ:vωσης, καt αποτελει 

2.2 Ορισμός - Ν ο;.μ.κή βάση 

Ι l Ί\.Λ.Ι 1 ατι:υ ι:t;λι::ί ινu. σίίVΟλυ κ:αvϊιvωv κυι μηχ;αvίσμr_ί)V, πυυ ρυθμίζυυv την 

Η ΚΑΠ θεωμc:ί:cαι ένας από τυυς πω σημαντικο\)ς τομείς πυλιτικ11ς της ΕΕ όχι μόνο 

εξαtτιας του ποσοστι.η) του πρσijπυλuγtσμού της hb πuυ της αvυλογε:1 (πψιπου Su'/o 
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συμβολικής σημασίας της και του βαθμού της κυριαρχιας που έχει εκχωρηθεί στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η γεωργική πnλιτική γ1α το σύνολο της Κοινότητας καθορίζεται στα άρθρα 32 έως 

38 του τίτλου Π της συνθήκης ΕΚ. 

2.3 

Η ΚΑΠ ξεκίνη σε στη δυτικ1Ί ΕυριίJπη τη ς δεκαετίας του Ι 95Ω, όπου οι 

κοινωνίες είχαν καταστραφεί από τοv πολυετή πόλεμο και η γεωργία βρίσκονταν σε 

παραλυσία και δεν μπορούσε να εγγυηθεί την επισιτιστική ασφάλεια. 

Η αρχική ΚΑΠ έδωσε λοιπόν έμφαση στη βελτίωση τη ς παραγωγικότητας της 

γεωργίας, ώστε να εφοδιάζονται σταθερα οι καταναλωτές με φθηνα ειδη διατροφής 

και να διασφαλισπί η βιωσιμότητα του -γΕωργικού τομέα της ΕΕ. 

Η ΚΑΠ πρn()i-:φερε c:πιδοτήσε1ς και συστήματα που εξασφrJλιζαν υψ1 λές τιμες 

στους γεωργούς, παρέχοντάς τους κfνητρα να παράγουν περ1σσάπρο. Εχορηγείτο 

οικονομική βοήθεια για την αναδιάρθρωση της γεωργίας, π.χ. επιδοτήσεις για 

ι::πι::νδύσcις στη ycωργία μc στόχο τφ· αύξηση του μcyi:Όους :ων ycωργι::<iJν 

στις οικονομ1κi-:ς και κοινων1κές συνθ11κr;ς που επικρατοϊισαν τ6τε . Rλήφθησαν 

ορισμενα μετρα υπό τη μορφή μοήtιειας για προωρη συvταξωοοτηση, για 

J 980 Kfl.1 μεηϊ 

Ξαφνικά ύμως η ΕΕ j)ρc:θηκε αντιμέτωπη μι:: σχεοόν οιαρκ11 πλεονάσματα των 

D .. ..:.. ΓΙ .. . _. ·--- 1.":---c--.- ·-' ··-·· .!. '\ '\ -· -· - - Γ\-- . -·"-··- -·· · _: ι:: ,_ ,_!Γ\ _ •. _ .. 
\H. H\\1(-.IH ('. JΙ . llH !LΙ\tH-.1 1 1 \1) f'\.fll ΙJ/\, /\11 \1.Ιftt,,1~"-ι' . ιΗΙVΙIΙ\1 ιι tJΙΙΙ'fΙΙΙΙ , \ . Ιt • 

ΕΕ . 

Τα μ.ετρα α11τπ μεγαΛο 
,. 
οημοσιονομικο κοστος, στρψι.ωvαν υρισμενες 

κrιτn.ναλωτF.ς ι1σο κrιt 01 φοf)ολογιη'>μF.VοΙ 
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Παράλληλα η κοινωνία αρχισε να ανησυχεί όλο και περισσοτερο για την 

περιβαλλοντική αειφορία της γεωργίας, με τη σύνοδο κορυφής του Ρίο ( l 992) να 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό γεγονός στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

2 4 1-1 ~ΑΠ σn 11 """' • .. ... • -"'· • •t-!ιC..J!t.Aι 

Πολλές σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την ΚΑΠ είχαν ήδη γίνει στη 

δεκαετία του 1980, αλλά οι περισσότερες έγιναν στη δεκαετία του 1990. 

Οι περιορισμοί της παραγωγής βοήθησαν στη μείωση των πλεονασμάτων ( π. χ 

γαλακτοκομικές ποσοστό)σεις του 1983 ). 

Νέα έμφαση δόθηκε στη φιλική προς το περιβάλλον γεωργια. Οι γεωργοί 

χρειαστηκε να προσανατολιστούν περισσότερο προς την αγορά, λαμβάνοντας 

παράλληλα άμεσες ενισχϊ>σεις στο εισόδημά τους, και να ανταπυιφιθούν στις 

εξελισσόμενες προτεραιότητες των καταναλωτό)ν (μεταρρύθμιση "MacShaιτy" του 

Αυτή η μεταστροφή των προτεραιοτήτων, η οποi.α cλαβε χώρα το ! 999 στο πλαίσιο 

της μεταρρύθμισης "πρόγραμμα 6ράσης 2000" και προωθι::i την ανταγων1στ~κότητα 

της ευρωπαϊκής γεωργίας, περιελάμβανε επίσης ένα σημαντικό νέο στοιχείο - μια 

πολιτική αγροτικής ανάπτυξης η οποία ενεθάρρυνε πολλές αγροτικές πρωτοβουλίες 

r,νώ παράλληλα βοηΟούσr, τους γr,ωργοϊ.'ς να αναδιcφΟρι))σουν τα αγροχ:τ~1ματά 

τους, νrι (')1rιφο11οποιψ,ουν τη ν π.rι.ραγωγ1i τους και να βελτιιί)σουν την ι:;μπορικη 

προώθηση των προϊόντων τους. 

Στον προϋπολογισμό τέθηκε εvα α\rιΩτατο 

φοpολοyσύμc-νοt ότι το κϊJστσς της Κ,.'\.Π δcv Οα ξcφcυγc απδ ταν i:).,;,'Γi.,O . 

Τέλος., το 2003 αποφασiστηΚF: 111rι ακϊη.ιη π10 ιηΗ1Ίrιrπ1κή 11ι::τr1ρ111'>θ111()η 

Οι γεωργοί. δεν πληρό)νονται πλέον για να παρf..ιγουv απλι))ς είδη διατροφής. Η 

σημεn1\/η' ν ΑΠ ,,,,,α, 7Τnοσrι\ΙΓΙΤQΊΙr-t1ιi-υη 7Τροr ,....-, rη,,..,,......, Λαrιi-iα\/l>t 7Τf' ηροJς υπο" 11tη 
t'•• • Λ_, ~, ~·• 0 '"t' ~·~• ... ~ t' ~· 'Ι'" ';, "'ί ':>' ι.•jV'j· t-•t.J ~· •• • 1 " Ψ'I 

επιόοτήσεtς ελάμβαναν. 



Από εδώ και στο εξή ς, το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης προς τους γεωργου; 

πληρώνεται ανεξάρτητα από το πόσο παράγουν. Σύμφωνα με το νέο σύστημα οι 

γεωργοί εξακολουθούν να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις για τη σταθεροποίηση του 

εισοδήματός τους, αλλά οι ενισχύσεις αυτές δεν συνδέονται πλέον με την 

παραγωγή. Επιπλέον, οι γεωργοί πρέπει να τηρουν ορισμένα πρότυπα όσον αφορά 

το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή των φυτών και την καλή 

μεταχείριση των ζώων. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης συμμόρφωσης προς αυτά τα προτυπα 

(γνωστή ς ως "πολλαπλής συμμόρφωσης"), μειώνονται οι άμεσες ενισχύσεις τους. Η 

αποκοπή του δεσμού μεταξύ παραγωγής καt ενισχύσεων (γνωστή και ως 

"'αποσύνδεση") θα επιτρέψει στους γεωργοϊις της ΕΕ να πpοίίανατολ1στοϊJν 

περισσότερο προς την αγορά. 

Θα είναι ελεύθεροι να παράγουν τα προϊόντα που θα τους αποφέρουν τα 

περισσότερα κέρδη ενώ παράλληλα, πράγμα αναγκαίο γι' αυτούς, Οα διατηρσύv 

σταθεpϊ:ι το r;ισόδημf.ι τους. 

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν απλώς ξεκαθαρίσει τον ορίζοντα της ΚΑΠ αλλά 

2.5 Στόγοι της ΚΛΠ 

Οι στϊ.ιχοι της ΚΑΠ, ί1πως καθορίζονται στο cφθρυ 33 της συνθήκης Κ, ειναι οι 

εξής: 

-να αυξάνει την παραγωγικοτητα της γεωργιας με την ανάπτυξη της τεχνικης 

προόδου και την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτϊ1ξεως τη ς γεωργικής 

παραγωγής, καθώς της άριστης χρησιμοποιήσεως των συvτι:λεστών παραγωγης, 

ιδίως του cργατικου δυναμικού 

-να εξασφαλίζι::ι κατ' αυτό τον τροπο εvα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στον γεωρyικο 

πληθυσμό, 1δίως με την αύξηση του ατομικοϊι εισοδήματος των εργαζομi:vων στη 

γεωργία• 

-να 

-να 

σταΟεροποιεί 

εξασφαλίζει 

τις 

τον 

αγορες 

εφοδιασμό 
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-να διασφαλίζει λογικές τιμες κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτς 

Για την επϊτε Jξη των στόχων αuτcίΝ, το άρθρο 34 της συνθήκης ΕΙ - προβλέπει 

κοινη οργανωση των γεωργικών αγοριί)Υ (ΚΟΑ) η οποία, ανάλογα με το προϊόν, 

λαμβάνει 

! . κοινοί 

μια από 

κανόνες 

τις ακόλουθες μορφες: 

ανταγωνισμου. 

2.υποχρεωτικός συντονισμός των διαφόρων εθνικόJν οργανιiJσεων αγορας. 

3 . ευρωπαϊκ1Ί οργανωση τη ς αγορας. 

2.6 Χρηματοδότηση 

Οι Δαπάνες της ΕΕ για τη γεωργια γίνονται μεσω του Ευρωπαϊκού 

Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)_ 

Υπάρχουν δύο κύριες περιοχές (οι λεγόμενοι «πυλώνες») των γεωργικών δαπανιίΝ. 

2.6. l Στήριξη του εισοδήματος (Πυλό)νας J) 

Τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος είναι τα μετρα εκείνα που 

σ ετίζονταt πιο στενά με τη γc:ωργια. Καλύπτουν τις άμω-cς πληρωμές 

στους αγρότες που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις στο πλαίσιο των κοινών 

οργανόJσεων αγορας, όπως η αγορα προϊόντων σε δημόσια 

αποθεματοποίηση, η δι.αbtεση των πλεο'/ασμάτων 0 1 εξαγωγικές 

επιδοτήσr.ις. Μέχρι τώρα, η στήριξη του εισοδήματος 1'αι, σε μικρότερο 

βαθμό η στήριξη της αγορrJ.ς, υπ1iρξαν οι κυριότεροι τομείς των δαπανών 

της ΚΑΠ. Ωστόσο, αυτό σταδιακά αλλάζει, καθό)ς εξελiσσεταt η ΚΑΠ. 

2.6.2 Η ανάπτυξη της υπαίθρου (Ηυλ!Δvας 21 

Η ολοcνα και πιο σημαvτικι1 μί;τρα αγροτι1.:ής ανάπτυξης που στοχcύουν 

στην ενθrφρυνση περιβαλλοντtκ(j)ν υπημcσ1ύ1v, την παροχ.11 βοήθειας σε 

δϊ.>σκολες αγροτικές περιοχές και προώθηση της ποιότητας των τροφίμων, 

υιμηλ.ότερων προτηπων παραγωγ1lς και την καλ.ή Οιαβtωση τω\1 ζώων. 

Τα μέτρα Gυτά χρηματοδοτού'ν1:αι απ6 κ:πνυ1) από την ΕΙ2 και α κράτη μέλη. 

Η ;1.r:.π1ρι;ι'Jn111ι>η το11 2001 ~χF.ι οδηyψ;c.1 σε πιΊ6<1fJ:::τα κι:-.φrιλωrι. για την αγροτικ ή 

ανάπτυξη ί1ψαυς 1 200 εκατ. ειφcί1 ι::τησίως. 
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Η πλειοψηφία των δαπανών για μετρα αγροτικής ανάπτυξης χρηματοδοτεί το 

ΕΓΤJΊΕ, τμήμα Εγγυήσεων, αν και ένα σημαντικό μέρος προέρχεται από το Τμήμα 

Προσανατολισμο1) . 

Το τμ11μα Προσανατολισμού είναι ενα απο τα τέσσερα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 

ταμεία που έχου\' ως στόχο \1α βοηθήσει τις περιφερειες που υστερούν στην 

ανάπτυξ11 τους, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών . 

Τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΊΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΈΚΤ) και το 

Χρηματοδοτικό lν!έσο Προσανατολισμού τη ς Αλιείας (Χ • .Λι!ΙΊ.Α.1 . 

Ως αποτέλ.εσμα της σειράς των μι:::ταρρυθμίσεων από το ! 992 , υπά.ρχcι λιγότερη 

έμφαση στην αγορά που σχετίζονται με τις πληρωμές - Πυλιi)νας J ,. παρόλο που και 

αυτά εξακολουθούν να είναι σημαντικές . Οι γεωργοί λαμβάνουν ένα αυξανόμενο 

ποσοστό του προυπο! .. ογισμηύ της I<~~AJ1 σε άμεσες πληρωμές ιδιαίρερα μετά την 

αναθι.:ύψηση της ΚΛΠ το 2003. 

Οι πληρωμές αυτές είναι λιγότερο στρεβλωτικές για το εμπόριυ . 

Εν τω μεταξύ ένα αυξανόμενο μέρος της χρηματοδ6τησης της ΚΑΠ θα είναι προς 

την κ~ατεύθυ\1ση της ανάπτυξης της υπαiθρnυ , δαπανω\' που προορίζονται να 

βοηΟήσοuv την αγροτική κοtνωvία στο σύνολό της 

, 
προοπτι"k::ες 

Η δtι.:ίφυνση της ΕΕ με την είσοδο 10 νέων κpατιuν μΕλιlJV (Κίιπρος, Τσεχία, 

Εσθονία, Ουηr.φία, Λετονία, Λιθουανία, f\1ίtλτα, Πολωνία, Σλοβακία και 

Σλοβενία) την 1 η Μαϊου 2004 και της Βουλγαρίας και τη ς Ρουμανίας την 1 η 

Ιανουαρίου 2007 1Ίταν ένα ιστορικό ορ6σημο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης 

τη ς Ευρr))πης μετά από αιι!)νες καταστροφικών οιαφέσεω .ι. 

Η πο/\,;ιτtκ1l σταΟcρότητα και ασφ~)...cια κJ:Οώς t:~:αι η δtcL~ρυνση της cσωτcρtι,:ης 

αγοράς απ6 380 σε 500 εκατ ανθpιί)ποιις θιι r.ivα1 πror, ι1φ~:λσς ολ.ι1κληrηr, της 

Ευρό)πη ς. 

Εκφρασμt\'η σε αριθμούς, η επίόραση της bιευρυνσης στη γεωργια της ~ .. b ειναι 

δραματ~χή. Στα 6 ι:χατ. γr:ωργσυς που υπ~ipχ,αν στα παλιά J 5 κράτη μi:λη 

προστέθηκαν ακ6μη 7 εκατ γεωργοί. 
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Τα 12 νέα κράτη μέλη προσθέτουν περίπου _5 εκατ . εκτάρια γεωργικής γης στα ! 30 

c: κατ. εκτάρια που υπ11ρχαν στην παλιά ΕΕ των 15, δηλαδ11 την αύξησαν κατά 40%, 

παρά το γεγονός ότι η παραγωγή στην ΕΕ των 27 θα αυξηθεί μόνο κατr1 J 0-20% 

όσον αφορά τα περισσότερα προϊόντα. Αυτό επιβεβαιό)νει ότι το μεΎάλο γεωργικό 

παραγωγικό δυναμικό τω 1 νέων κρατών μελών δεν έχει αξιοποιηθεί στο μέ-γιστο. 

Οι γεωργοί στα νέα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ και 

μπορούν να επωφεληθούν από τις σχετικά σταθερές τιμές, αλλά και τις άμεσες 

ενισχύσεις (Οί οποίες αυξάνονται σταδιακά ό)στε να φθάσουν στα επίπεδα της ΕΕ) 

και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξη ς . 

Παρά τα βήματα εκσυγχρονισμού ·αι αναδιάρθρωσης του γεωργικου τομεα που 

έχουν σημειωθεϊ στα νέα κρr..ιτη μέλη κατά τα τελειιταϊα χ_pόνια, μία από τις βασικές 

προκλήσεις παραμένει η βελτίωση της ευημερίας του γεωργικού τομέα αλλά και 

τω\1 αγpοτt1':ώ\1 κοι\1nτήτων στο σύ\1ολ.ό τους. 

Οι διαφορές όσον αφορά την ευημιφία ανάμcσα στην ΕΕ- 15 και στα vεα κpατη 

μέλη είναι ακόμη πιο έντονες στις γεωργικές πφιοχές, εξαιτίας των χαμηλότερων 

εισοδημάτων και των υψηλότερων επιπέδων ανεργίας σε αυτές σε σύγκριση με τις 

αστικές περιοχέ;. 

ΑυτrΊ είνα1 μια πρόκληση την οποία έχει r1 δη αρχίσει να την αντιμετωπίζει η '1=Ε 

λαμβ6νοντας νέα μέτρα αγροτικής ανrιπτυξη ς με στnχο την αvτιμετι))π1ση της 

ιδιαίτερης κατάστασης των νέων κρατό)ν μελrΩν . 

Αξίζει '/α επισημα\1θεί ότι οι υπnχpεώσεις πnυ απο την προσχώρηση 

στην ΕΕ cφαρμόστηκαν cψcσως για τους γΕωpγσι°>ς των ν~ων κρατrJ.)ν μcλιJ.Ν. Ένα 

rrισικι'> Π,cφr1?>ε 1γμu :::ίvαι η ασφrιλF.ια των τροφi.μωv , η οποϊα F.i.ναι τϊισο σημαvτικrΊ 

για τους καταναλωτές της ΕΕ όJστε είναι αδιανόητη οποιαδήποτr. μr.f ωση αυτόJν των 

επι.-rτ:έόωv ασφάλειας σε κοινοηκιi κλίμακα. 

Δύο λουτι'ιν ciναι τα μcyάλα στοιχ.•Ίμαrα της Κ,ι\Π από cδ<ί) και 1πο cξής : 

• Να ενσωμrιτrιJθοι)ν όσο τn δυνατιJν πω ομαλά. στο 1•01νι~Τ,1_1'11 r'\l)ιιι:ηιιrι οι 

αγρότες των νέων ι-:ρατών μελόJV και να μπορέσουν να απολαύσουν το 

κοινοτικό κεκτημένο 

., Να μπυpi.;σι;ι η ΚΛΠ , μccά -ιην τcλ;:υιuία αναθι..;uψηση , να λ;:ιτοιψy-ήσει 

nρΟολοyιστικrι και ανταy(ι)νιστικά στο δ1ι::θνF.r, πφιβcιλλον 
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3. 1 ! 'ε\'ικά 
Όπως ήδη έχει αναλυθεί ο αypυτικυς τομεας γενιχα και ο τομεας του 

ελαιολάδου ειδ1κότερα , στο σημερ1νό παγκόrηιιu πφφάλλοv έχr.τ γiνr.1 1ι)1αfτεrα 

αvταγωνιστικος. 

1 ι X.c_jJpα μαc; με παραyω 'll πι:pίπου 1100000 τόνου.; ι~αι Ι\:αrανάλωύη περίπου 2 7()()()() 

έχει ένα πλεόνασμ α που πρi:πι:ι να το ι)1αθi:rη: 1 rπο r.ξιι1π111χϊ1 

Το πλεόνασμα ε ίναι μεγαλι)τερο απl) την απλή διαφορά μεταξίι τη ς παραγωγής ~-.:αι 

της 1'.:α!ανάϊ .. ωση; γιατί στην ~)) .. άδα γινονται t:αι εισαγωγέ; ισπανιt:ού 

ι:.λαιολάδο1) που λόγω τη ::; χuμηλiι ::; τιμ1Ί ::; του cί.· α ι πυλύ αντα 1· ωνωτί/\Cι 

Εω~ rηΊ ,ιι ηιrJ. rσ ι>η)ΙΓΙ. VΤ.Ιi•:<'1π.ρο μi:ροr; τrJ)ν i. ':, r1. yr1JyιiJν yiνcτω σε χι»,ιια ιωρφη μ ε 

βυτία στην Ιταλία . 

Αυτό έχει σαν συνεπεια την χαμη λή τιμη που απολαμβανουν οι .!Ξλλη\'ε; 

παραyοηοι. 

Για να μπορi:()ε1 το εξαγωγ1κό εμπο11ιο r.λωολϊιhοιι νrι ftπεγκλωΒ~ση:i απο την 

εξά.ρτησή του από την Ιταλιl\.-ή και την Ισπανικ-ή αγορά. πρέπει μεταξύ άλλων να 

αναζητήσει νέες αγοpt;. 

Οι πιο cνδιαφiφουσι:.::; αγορές ε ίνω αυτ ς τηι:; Γ'αλλiας , τιιι.; Ί ' ι:.ρμανi.αc; , το1 ) 

Ηνω,υ~vου Rrι.σιλι::ίο υ τ.Ίι)ν Hn Α , του Κανuδr1 , της Κίνα ς κπι τη ς }Jωσiας . 

3. 2.1 ενικό: 
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Η Γαλλία ειναι η μεσογειακή χώρα της Ε.Ε. με την μικροτερη 

παραγωγ11 ελαιόλαδου. 

Τι γεγονός αυτό απασχολεί τις αρχές της και έχει ξεκινήσει εδιί) και μερικά 

χρόνια προσπάθεια αύξησης τη ς παραγωγής, με την εφαρμογή του Εθνικού 

Πλ.ά\ιου εκ~συγχρονισμού του τομέα του ελ.αιόλαδου. Το πρόγραμμα αυτό 

συγχρηματοδοτείται από την ΕυρωπαϊκιΊ Επιτροπιl, το Γαλλικό κράτος και 

τις περιφέρειες που διαθέτουν παραγωγή ελαιολάδου. 

Η κατανάλωση ανήλθε σε l 00500 τ6νους για το 2007, παρουσιάζοντας 

αύξηση 1'.:ατά 2,S~lo ένα\1τι του προηγούμενου έτο,υς 1'.:αι καλ.ύπτεται, κυρίως, 

από τις εισαγωγές που αv1Ίλθαν σε 92.000 τόνους. Υπολογίζεται ότι ι..:άθε 

νοικοκυριό καταναλιίJVει, κατά μέσο όρο, 3,4 λίτρσ ελαιδλαδου ετησίως Με 

βάση τα στοιχεία της AFTDOL, οι σημαντικότεροι παράγοντες επιλογή ς 

ελαιολάδου από τους καταναλωτές είναι οι. ακόλουθοι, κατά σειρά 

σπουδαιότητας : 

Γεύση , Αγνό παρθένο, Τιμή , ΠροέλF.υση , Λιαφαν11ς συσκευασία, ΧpιJJμα, 

Αναγνωρισιμότητα ετικέτας. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών χρησιμοποιεί το ελαιόλαδο καθόλη 

τη διάρκεια tου έτους, ενώ παρατηρούντω αυξητιι ·tς τάσεις συχνϊ.'ιτερης 

χpησιμοπ }ίησης κnτft τη διάρκι::1π των κrιλοκrιφ1 ιί;1v μηvr;iv Η συντr1πτ~κή 

πλειοψηφία προμηθεύεται επίσης το ελαιόλαδο από τα πολυκαταστήματα 

όπου πραγματοποιεί και τις υπόλοιπες αγορες τροφίμων. r rαρατηρειται 
πάντως τcλi:υτcιία και 1:.ι-.-οδ r..:-:1 τάση των αrορών απο cξcιδυ~cυμένα 

~χεδδν το σύνολο των εισαγωγόJν ελαιολrι.δου, ελαφρά αυξημένες σε σχi:ση 

με προηγοϊJμεvα έτη, προερχεται απιJ χr..ίψες της iΞ.Ε. J...:αι η ίσπανία αποη:λεί 

ουσιαστικά, οι δύο αυτές χιiψες μονοπωλο1)ν την γαλλική αγορά. Οι 

ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε μόλις 6ύ6 τονους το 2uω έναντι 52ιs τονων 

92.33% των εισαγωγόJν είναι ιιγv6 παρθένο ελαι6λαδο και μ6λ1ς Τ. 67% από 
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ελαιόλαδα άλλης ποιοτητας. !ν!ε τον τροπο αυτό καταδεικνύεται η υψηλ11 

καταναλωτικτi συνείδηση του Γαλλιιωύ κοιvου και η προσπάθεια 

αναζήτησης καλι"ιτερης ποιότητας . Το γι-:γονός αυτί) αποδc:ικνϊιετω επίσης 

απο την παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια μεταστροφή προς το 

τελc:υταίο 1'"άλυπτε ποσοστό 7 l % της αγοράς το 1991 και πλέον Ε:χει 

περιοριστεί σε 44,6% 01 εισαγωγc:ίς και διανομεi.ς προσπαθοϊιν να 

διατηρήσουν και αυξήσουν την κατανάλωση προτείνοντας νέες συσκευασίες 

κ~αι προσφορές σε εtbtΊι.:ές τιμtς. l J ρηωθούν επίσΊ1ς νέες γεύσεις, μίξει; 

διαφόρων τύπων ελαίων, μcταξύ των οποίων κα1 ελαιόλαδο. Παρατηρούμε 

σΗνι.ιλικά ότι, ενι!J η κατανάλωση ελαίων υποχωρεί στην γαλλικ1Ί αγορά , η 

κατανάλωση ελαιόλαδου παρουσιάζει ελαφρά αυξητικcς τασεις και το 

αγοραστικό κοινά στρέφεται πρης !ην υ\1ιηλ.1l ποιότητα . 

Οι πλ.sον δ1αδεδομt:νες συσκευασίι::ς ι::i.ναι οι πλαστικές φιάλι::c; των 5 λίτρων 

ιωι οι γ ιι({λ1νF.ς το1ι l και Ο, 75 λfη)ων . ()1 μικρότερc:ς σuι;κευασίc:ς των O,SO 

και 0,25 λίτρων σε φιάλες από γυαλf και μεταλλικό περιτίιλιγμα cχ,ουν κάνει 

εντυπιοσια1ςή είσοδο στη\' αγορά, κατά τη bιάρΊι:εια των τελ.ευταίω\1 ετών καt 

όλο ;,·αι πι::ρωσότεροι πcφαyωγΟί ~αι διανομcίς στρcφσ'<ται προς αυτcς τις 

3.2.2 Σ·υμ.'7!εpάσματα - !!ουτάσεις 

TJ πολιτική προώΟησης του L.λληvικού ελαιόλαδου στην Γαλλική 

αγορα Αrι πρέπF.1 να βασισθεϊ στο μέλλον στην ταυτόχρονη απόδειξη , με 

στοιχεία ι::πιστημονικό)ν και ιατρικό)ν ερευνό)ν , τη ς υψηλ11 ς ποιότητας και 

ελκ11ι;η κή κrι 1 πr1πrπφι 1οσι 1ι::vη r1πr1iτηrrπ r: το1 ι 

εκλεπτυσμένου Γαλλ1κοίJ κοινοϊ> . 

~υγκε~.:ptμένες προτεtνόμενες ενέργ~ιcς ciνα1 η1 ακ6λ.ουθες : 

- Πρόσ:-..:ληcη δημοσ ο 1 ρr..ιφων εί,cιδιr..ι;υμcνων εντύπων στ ιι χωρα μας, 

επiσκr-:ψη σr. πιιρr1γu)γtκ1\ μονr{δr.ς κιιι πrφουσiαση του τρϊητο1ι 1πι.ραγωγ1iς 
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του ελληνικού ελαιολάδου, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και την 

αποφυγή νοθεύσεων με κατώτερης ποιότητος έλαια. 

- Διοργάνωση εκδηλό)σεων προβολή ς σε μεγάλα πολυκαταση1 ματα, από τα 

οποία διακινούνται οι σημαντικότερες ποσότητες ελαιολάδου και 

προμηθεύεται η συντρι.οττική πλειοψηφi.α των καταναλωτών 

- Προσέγγιση επωνύμων γάλλων σεφ για τοποθέτηση στο μενσύ των 

εστιατορίων τους ελληvικόJν πιάτων, παρασκευασμένων με αγνό παρθένο 

ελαιόλαδο, κατάλληλα βέβαια προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των 

πελατών τους πράγμα που θα λειτουργή σει πολλαπλασιαστικά και θα μυήσει 

τους Γάλλους στο Ελληνικό ελαιόλαδο . 

3.3 Η αγορά ελαιόλαδου στην Γερμανία 

3.3.1 Γενικά 

Η κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία (εισαγωγtς μείον 

εξαγωγές) ανήλθε το έτος 2007, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία τη ς 

Ομοσπονδιακής Στατιστική ς Υπηρεσίας, σε 54.000 τόνους Η μέση κατά 

κεφαλή κατανάλωση , με βάση τα 82, 7 εκατ. κατοίκους της χώρας, 

διαμορφύJθηκc στα 650 g . Η διαχμοvική πσρcία τοu cλαωλάδου στη 

γερμανική αγορά εfναι στrrθ F.f'lrl ανοδική ·ω μάλtrπα με σημαντ11ω~'>ς 

ρυθμούς, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια τη ς τελευταίας 8 ετίας η ζήτησή 

του έχει υπερ δι.--τ?\.ασιαστεί. 

Οι διατροφικtς συν1jΟι:ιι::ς του Γcρμανοίj κατr.ι.;ναλιuωύ διαφiφουν αισΟητά 

απά εκείνι::ς Τf!)ν κατοiκιι)V της Μι=:σογr.iου και βrισiζονται πρωτiστως στα 

ζω1κά λfπη , στις μαρΎαρίνες και τα φυτικά έλαια. 

LΔ .. ξίζει \'α ση μειωθεί ότι η κατα\1ά'λωση φυτικών ελαίων ει ναι ,- ). rιrrι ι~rι 
~·-~ 't" t'~ 

ανοδ ικιΊ, μc κύριο κcρδισμcνο αφ ' cvός το cλαιό λαδ-:.ι •αι αφ · crcρou το 

κραμrέλα Η1 Το F.λrοόλαδο δεν συγκαταλέγι:τσ1 μr:ν στην ημε.r1ήσω hιατροφή 

του Γερμανοϊι καταναλωτή, ο οποίος προτιμά τα ελαφριiτερης γεύσης κω 

χαμηλ.ότερης τιμής ά! .. λ.α φυτι~.:ά έλαια, tι.:ερΟίζει ομως συ\'εχως εδα(pος 

επι:ιδ11 θι:ωρ ι:ίται cύγι:υστο, Ορcπηκό και υγ ιι; ινο προϊόν που αποπλι;i 
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αναποσπαστο συστατικό τη ς καλής κουζίνας. Στην διαμόρφωση της πολύ 

καλτ1ς εικόνας του -παρά τα μικρά και μεγάλα σκάνδαλα του παρελθόντος

έχουν συμβάλει τόσον οι διαρκείς κοινοτικές εκστρατείες προβολής του, όσο 

και η συχνότατη αναφορά του στα :ΜΜΈ, καθώς επίση ς οι αρκετά 

δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής, όπως και η γενικότερη 

προτίμηση της μεσογειακ1i ς διατροφής. 

Το 90% του ελαιολάδου που καταναλό)Vετα ι αφορά έξτρα παρθένο προϊόν. 

Προτιμούνται τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα με την αναφορά "πρώτης 

ψυχρής έκθλιψη ς'', τα βιολογικά και τα προϊόντα γνωστών περιοχών 

(Τοσκάνη, Κρήτη, Καλαμάτα), χωρίς όμως αυτό να σημαίvcι ότι ο 

καταναλωτής γνωρίζει πράγματι όλα τα ανεγνωρισμένα τοπωνύμια (ΠΟΠ / 

PDO). 

Προτιμώμενες συσκευασίες είναι οι υάλινες φιάλες των 500 και 750 ml. 

Σαφείς ενδcίξεις και ακριβείς πληροφορίες στην ετικi:τα, στη γερμανική 

γλό)(>{iα, δ1ε1)κολι'>νουν τον καταναλωτή και προrιγουν τις πωλ1iσεις. 

Κατά την τελευταία οκταετία οι γερμανικές εισαγωγές ελαιολάδου 

διέγραψαν κατακόρυφη άνοδο. 

Το 99,3% των εισαγωγών αφορά κοινοτικό προϊόν μc κυρια χωρα 

προέλευσης την Ιταλία, η οποία με ποσοστ6 71,2% κατέχε1 το μερf δtο του 

λέοντος. 

Ακολουθούν η Ισπανία με 13 ,4% , η χώρα μας με 9,3% και η Γαλλία με 

1,3%. 

Η επιτυχία και το μεγ1iλο μερίδιο του ιταλικού προϊόντος ανάγονται και 

στην ευρεία χρήση του στα πολυάριθμα ιταλικά (αλλά όχι μόνον) εστιατόρια 

της χώρας, καθώς και στην πληθώρα ειίSικευμένων bιανομέων ιταλικών 

προϊόντων διατροφής, η πλούσια γκάμα των οποιων δtcυι.:αλί1vει την 

τοποθέτηση κα~ του ελαωλάδοη σι:: όλr.c, τις μορφf.ς του γr.ρμuνικο~'1 

εμπορίου τροφίμων και της γαστρονομίας. 

A;rrό την σταθερή ά.νοδο των γερμανικών εισαγωγών έχει βγεί κερδισμένη 

κω η zώι=ια μας, το μcρf.διο της οποίας σχι:δόν πτραπλασιάσθηκι: από 2,4% 

το 2000 σF. 9,3%) το 2005. Μrιλιστσ τn 2005 01 F.tσαyωγi:ς r.λλην1κού 
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προϊόντος υπερδιπλασιάθηκαν κατά 129,2% έναντι του 2004, ενω η μεση 

αύξηση των συνολικι.ίJν εισαγωγών 11ταν μόνον 6,3% (σε ποσότητα). 

3.3,2 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Τόσο για το ελαιόλαδο όσον και για τις ελιές οι προοπτικές μιας 

περαιτέρω αί>ξησης της κατανάλωσης στη Γερμανία είναι αρκετά θετικές . Η 

ικανοποιητική εξέλιξη των προϊόντων αυτών στη γερμανική αγορά κατά την 

τελευταία 5ετία συμπίπτει με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του καταναλωτού για 

τα μεσογειακά προϊόντα διατροφής και ένα θετικό κλίμα για αυτά τα 

ελληνικά προϊόντα 

Χρειάζονται ενέργειες προβολής και προώθησης . οι οποίες θα μπορούσαν 

να ειναι: 

- Θεματική συμμετοχr1 σε διεθνείς εκθέσεις 

Δημιουργία ετοιμων διαφημιστικών-συντακτικών κειμένων και 

καταλλήλων φωτογραφιών, προκειμένου να διανέμονται προς δωρεάν 

ανατύπωση στις συντάξεις εφημερίδων και περιοδικών. 

- ΣυνΕpγασία με τους κύριους διανομείς και συμμετοχή σε προωθητικές 

τους δραστηριότητες . 

- Προσπάθεια δημιουργίας επώνυμων προϊόντων και δημιουργία σήματος 

που θα τονίζει την ελληνική τους προέλευση και θα αποτελεί για τον 

καταναλωτή ι;γγύηση υψηλ11ς ποιότητας και αξίας. 

:t Λ ι: 'f 7 
·i 'λ , δ 1:·-· , Β 'λ .J,"i" . - . α-ιορα ει.αιο α ου στο :.νωμενο ασι ειο 

3.4.1 Γενικό: 

Από τις αpχi:ς τη ς δcκαετίας του 1990, η κ :.ιτανάλωση ελαιολάδου 

σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση . Το προϊόν δεν Θεωρείται πλέον 

«speciality» τη ς κατηγορίας ελαίων φυτική ς προέλευσης αλλά κοιν6 προϊόν 

διατροφής. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να εντείνεται ο ανταγωνισμός, 

να περιορίζονται τα πι.:ριθώρ ια κi:ρδους στο λιαvcμπόριο και σuνακόλοuθα 
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να πιέζονται οι παραγωγοί για μείωση των τιμών . Το 2005 απετέλεσε 

ιδ ιαίτερη χρονιά λόγω της μεγάλη ς μείωσης της Ισπανική ς παραγωγής 

γεγονός που είχε ως συνέπεια την μεγάλη μείωση (κατά 46% ) του ό-γκου 

των εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η μεγάλη μειωση παραγωγής συνέβη στην 

Ισπανία, το μεγάλος μέρος της μείωσης των βρετανικών εισαγωγών στον 

κωδικό 15091090 (παρθένο ελαιόλαδο) προήλθε από μείωση των ιταλικών 

εισαγωγών, γεγονός που συνηγορεi. στην εκτίμηση ότι μεγάλο μέρος του 

ελαιολάδου που διακινείται από την Ιταλία προέρχεται από τρίτες χώρες και 

στη συγκεκριμένη περiπτωση την Ισπανία. 

Οι βρετανικές εισαγωγές (στοιχεία εισαγωγό)ν των βρετανικών Τελωνείων) 

από 29.137 το 1998 ανήλθαν σε 77 .345 τόνους το 2004 και περιορίσθηκαν 

σε 53 565 τόνους το 2005. Η εξέλιξη αυτή εκφράζει την αυξανόμενη 

προτιμηση των καταναλωτών για προϊόντα υγιειν11ς διατροφή ς και την 

πpοοδευτικ-ή εξο1κείωσή τους με την μεσογειακ11 κουζίν α. 

Οι βρετανικές εισαγωγές όλων των κατηγοριών ελαιολάδου, σε ποσοστό που 

φθάνει ή και υπερβαίνει το 80% , προέρχονται από την Ισπανία και την 

Ιταλία. Το ισπανικό παρΟένο ελαιόλαδο αποτcλcί το 50% πcρiπου της 

αγοράς . Οι ελληνικές εξαγωγές εiναι περ10pισμέvr.ς ΠF. rrχi:ση με τις 

ανταγωνίστριες χώρε (ποσοστό 8- 12% στην κατηγορία του παρθένου κα~ 5-

12% στο κοινό ελαιόλαδο). 

Οι προοπτικΕς αύξησης τη ς κατανάλωσης ελαιολάδου στη Βρcτανία είναι 

ιδια.ίτφα ελπιδ()φόρες. Το δυναμικ6 της αγοράς είναι μεγάλο, δεδομένου ότι 

μόνο το 43% των νοικοκ-υριών χρησιμοποιοίJν το ι:λαιόλαδο ως στοιχείο της 

ί5 1 ατροφής τους, το ατομικό εισόίSη μα αυξάνεται και οι καταναλωτές 

στρέφονται προοδcυτιι..:ά στα υγιι:ινά προϊόντα . Λόγω της ί:ντασης του 

ανταγωνισμού, η μέση τιμή λιrινικήc; πrί)ληcτης το1ι r.λσι()λιΊf\οι> τε1νι:1 προς 

μείωση και οι εταιρείες για να αυξήσουν τα περ ιθό)ρtα κέρδους στρέφονται 

σε στρατηγικές μάρκετινγκ οι οποίες στοχεύουν στην δημιουργία 

ξεχωριστών προϊόντων (specialities) . 
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Η αγορά ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο κυριαρχείται από προϊόντα 

ιδίας σήμανσης "own label" των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων, δηλ. από 

ελαιόλαδο που πωλείται με την ονομασία του καταστήματος. 

Επιπλέον υπάρχουν πολυάριθμα προϊόντα παρθένου extra που πωλούνται σε 

καταστή ματα deJicatessen ή σε ειδικά τμήματα των αλυσίδων μεγάλης 

διανομής όπου παρουσιάζονται γωνίες "γαστρονομικών specialities" . 

3.4.2 Συμπεράσιιατα - Προτάσεις 

Ο σημαντικοτερος λόγος της περιορισμενης παρουσίας του 

ελληνικού ελαιολάδου ιδιαίτερα και των ελιό)ν στην βρετανική αγορά είναι ο 

χαμηλός βαθμός εξοικείωσης/γνό.1σης των βρετανό)ν καταναλωτών με αυτά 

τα ελληνικά προϊόντα. Οι βρετανοί στη μεγάλη τους πλειοψηφία θεωρούν το 

ελαιόλαδο ιταλικό ή ισπανικό προϊόν, παρόλο που τα ιταλικά λάδια μπορcί 

να προέρχονται από την Ελλάδα . Κατά συνέπεια η κύρια προσπάθεια 

προώθησης των προϊόντων θα πρέπει να στοχεύει στην εξάλειψη αυτού του 

μειονεκτήματος μέσω δράσεων ενημέρωσης των καταναλωτών. Επίσης 

δράσεις όπως ι::κδηλώσης σε αλυσίδι::ς σουπερμάρκετ , διαφήμιση, 

σιη .. ιμετοχή σε εκθέσεις δημιουρ'fο1>ν F.να συνεκτικό πρ6ηχψμα που μπορεί 

να συμβάλει ουσιαστικιϊ στην επίτευξη του στόχου . Παράλληλα θα πρέπετ 

να γίνει προσπάθεια ώστε : 

- Να προωθηθούν στην αγορά πcρισσότcρα cπώνuμα προϊόντα. 

- Διαφοροποtηθο{ιν τα προϊόντα μέσω της πρΩβολής τrι)ν 1διαiηφων 

οργανοληπτικών χαρακτηριστικό)ν τους, του τρόπου παραγωγής 

(οικολογικά) τη ς συσκευασίας ή/και της δημιουργίας specίality προϊόντων. 

3.5 i Ι rΓ{OfHl {:λαιολά~ου στι.ς Βν_ω_llένες Πολιτείες Αμερικής 

3.5. l f_!;Vlliά 

Η αγοp6. των ΗΠΑ παpαμέvr:ι η μεγαλϊηερη και η πω ανταγωνιστική 

αγορά στυν κ()σι .. ιο, όσον αφορά στις εισαγωγές ελαιολάδου στον κόσμο . Το 
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99% του διατιθέμενου στην αγορά ελαιολάδου είναι εισαγόμενο. Το 

υπόλοιπο 1 % παράγεται σχεδόν αποκλειστικά στην πολιτεία της 

Καλιφόρνια. Το 2007, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ελαιολάδου Βορείου 

Αμερικής (No11h AmeΓican Olive Oil Association - ΝΑΟΟΑ) εισήχθησαν 

συνολικά 260.000 τόνοι, ποσότητα διπλάσια από ότι μια δεκαετία πριν 

Στη συνείδηση του μέσου αμερικανού, το ελαιόλαδο εκπροσωπεί τη 

«Μεσογειακή Διατροφή» και είναι προϊόν «ιταλικό», αφού το ιταλικό λάδι 

καλύπτει περίπου το 65% του εισαγομένου ελαιολάδου στις ΗΠΑ. Το 

γεγονός αυτό και μόνο καθιστά την προώθηση του ελληνικού ελαιολάδου 

εξαιρετικά επίπονη. 

Η Ιταλία επικρατεί απόλυτα στην αγορά του ελαιολάδου στις ΗΠΑ με 

συνολικές εισαγωγές 56 l εκ. δολ. ΗΠΑ για το 2005, το οποίο αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 65,3% επί του συνόλου των εισαγωγών ελαιολάδου στις ΗΠΑ. Η 

Ισπανία είναι ο δεύτερος διεκδικητι1ς της αγοράς, αλλά εξακολουθεί να 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τους Ιταλούς με εισαγωγές αξίας 149 

εκ. δολ. ΗΠΑ (ποσοστι) 17,3% ). Μετά από τις δύο αυτές χόJρες, οι οποίες 

ελέγχουν από κοινού περίπου το 83% της αγοράς, υπάρχουν άλλες δώδεκα 

χώρες, μεταξύ των οποίων και η "Cλλrιδα, οι οποίες μάχονται και 

εναλλάσσονται σε επιδ6σεις για το εναπομεiναν ποσοστό της αγοράς. Η 

ελληνικές εξαγωγές καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση και παρουσιάζουν μία 

σταθερή αύξηση τόσο σε αξία, όσο και. σε ποσοστό επί του συνόλου . 

Εντυπωσιακή, κατά 53 ,3% , cίναι η αύξηση της αξίας τους κατά το 

οκτάμηνο Ιανουαpίου-Αυγο1)στου 2006 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 

2005, με αποτέλεσμα το μερίδιο του ελληνικού ι::λαιολάδου επί των 

συνολικών εισαγωγών να ανέλθει απο l, ϊ ί % σε 2,2 l % . Ηντύπωση 

προκαλούν cπίσης οι cξαγωγικές cπιδόσcις της Τυνησίας, του Μαρόκου, της 

Αργεντινής και της Αυστραλίας, 01 οποiι:ς δ1ακρiνοvτω ωστ6σο κα1 γ~α τις 

έντονες διακυμάνσεις τους. 

Γεγονός είναι και η αύξηση των τουρκικών εισαγωγών το 2005 σε σχέση με 

το 2004, καθώς και την πτώση τους κατά το 2006 . 

Με βάση στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ και του fOOC, 

σημεία πώλησης του ελαιολάδου γεv1κότερα είναι τα εξής: 
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• Λιανικό εμπόριο, στο οποίο διακινείται το 56% των συνολικr.Ον 

πωλήσεων στις ΙΠΙΑ και στο οποίο περιλαμβάνονται τα σούπερ 

μάρκετ, τα gourmet shops, τα καταστήματα υγιεινής διατροφής, τα 

salad bars και τα ethnic shops. Μέσα από το κανάλι αυτό διατίθεται 

το μεγαλύτερο ποσοστό παρθένου και extra παρθένου ελαιόλαδου. 

Συνήθως μεταξύ αυτό)ν των επιχειρήσεων και του εισαγωγέα 

παρεμβάλλεται κάποιος χονδρέμπορος ή /και διανομέας ή στην 

περίπτωση των σούπερ μάρκετ κάποιος μεσίτης (broker) . Ειδικότερα 

τα gounnet shops απευθύνονται σε άτομα υψηλής εισοδηματικής 

στάθμης και το προϊόν πρέπει να διακρίνεται για την ποιότητα και 

την συσκευασία του. Οι πωλήσεις ελαιολά.δου στα καταστήματα 

αυτά είναι περιορισμένες σε όγκο, λόγω τη ς υψηλής τιμής, αλλά 

παρουσιάζουν εξαιρετικές προοπτικές, καθώς ταυτίζονται με την 

υγιεινη διατροφή. Στην κατηγορία του λιανικού εμπορίου 

περιλαμβάνονται και τα καταστήματα Cash and Cany, οι ενώσεις 

καταναλωτό)ν (consum er associations) και τα καταστήματα 

εκπτώσεων (discount stoι-es), τα οποία τροφοδοτούνται συνήθως από 

τον εισαγωγέα χωρίς την παρέμβαση μεσαζόντων. 

• Χόψοι μαζικής διατροφής, στους οποίους διακινείται το 39% των 

συνολικών πωλήσεων στις ΗΠΑ και στους οποίους περιλαμβάνονται 

εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και σχολεία . Η επιλογή του 

προϊόντος γίνεται συναρτήσει της τιμι1ς του και η προβολή του 

έρχεται σε δεύτερη φάση . Μεταξύ των επιχειρήσεων αυτuJν και του 

εισαγωγέα παρεμβάλλεται συνήθως κάποιος ειδικευμi:νος 

προμηθευτής. Για τα εστιατόρια ειδικότερα υπάρχει περίπτωση να 

παρεμβάλλcται αντί του προμηΟcυτή κάποιος χονδρέμπορος ή 

μεσίτης (bΙΌker) . 

• Τομέας επεξεργασίας τροφίμων ( comrneι-cial ingi-edient sector), 

στον οποίο διακινείται το υπόλοιπο 5% και περιλαμβάνει τις 

μετασυσκcυαστιχ.tς βιομηχανίες (i-cpuckaging industι·ies) και τις 

βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων (food processing industries). 
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Είτε τροφοδοτούνται απευθείας από τον εισαγωγέα είτε μεσολαβεί 

κάποιος μεσίτης (broker). 

Θα πρέπει βεβαίως να λάβει κανείς υπόψη πως τα όρια διάκρισης μεταξύ 

των διαφόρων καναλιών διανομής είναι συνήθως αρκετά ασαφή και πως 

πολλές φορές το ίδιο άτομο ενσωματώνει περισσότερες ιδιότητες. 

Η συντριπτική πλειοψηφία του εισαγομένου ελαιολάδου εισάγεται σε 

συσκευασίες κάτω των 18 κιλών. 

3.5.2 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Λαμβάνοντας υπόψη την αρίστη ποιοτητα του ελληνικού 

ελαιολάδου και την διεθνή αναγνώρισή του ως το καλύτερο, σε συστατικά 

και γεύση , ελαιόλαδο της Μεσογείου , και με δεδομένο την άκρως 

ανταγωνιστική φύση της Αμερικανικής αγοράς , η στρατηγική προώθηση 

του ελληνικού ελαιολάδου πρέπει να εστιασθεί στην αποτελεσματικ11 

προβολή και διαφήμισή του. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω : 

της διοργάνωσης εκδηλώσεων γευσιγνωσίας για την κατοχύρωση της 

εξαιρετικής φήμης που απολαμβάνει το ελληνικό ελαιόλαδο 

της συμμετοχής μας σε ειδικές διεθνείς εκθέσεις 

τη ς διοργάνωσης εκδηλώσεων προβολής σε σούπερ μάρκετ, καταχωρ·ήσεων 

σε ειδικευμένα έντυπα, στοχευμένων παρουσιάσεων στα ραδιο-τηλεοπτικά 

μέσα. 

Την έμμεση διαφήμιση μέσω ταινιών ή μέσω τηλεοπτικών προγραμμάτων 

Η στρατηγική όμως αυτή συνεπάγεται μία σημαντική οικονομική 

επιβάρυνση, η οποία θα φέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο σημαντικού 

χρονικού διαστήματος. Σε μία τέτοια προσπάθεια, η συνεργασία 

περισσοτέρων εξαγωγικών επιχειρήσεων ελαιολάδου θα μπορούσε να 

βοηθήσει στον επιμερισμό του κόστους και του επιχειρηματικού κινδύνου . 

Ωστόσο, θα πρέπει οι Έλληνες εξαγωγείς να δημιουργήσουν και να 

διατηρήσουν μια αξιοπιστία τους στην αγορά των ImA. Αυτό 

επιτυγχάνεται, π.χ., όταν πριν από την οριστικοποίηση μιας συνεργασίας έχει 

ξεκαθαριστεί κατά τρόπο αναμφισβήτητο από πλευράς εξαγωγέα η 
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δυνατότητά του να ανταποκριθεί στους ποσοτικούς και άλλους όρους της 

συμφωνίας με τον αμερικανό εισαγωγέα . 

3.6 Η αγορά ελαιολάδου στον Καναδά 

3.6.1 Γενικά 

Ο Καναδάς, ως γνωστόν, δεν παράγει ελαιόλαδο και ως εκ τούτου η 

εσωτερική ζήτηση καλύπτεται αποκλειστικά από τις εισαγωγές. Υπάρχει 

όμως «υποκατάστατο» προϊόν το λεγόμενο κραμβέλαιο Ι canola oil. 

Το μέγεθος τη ς εσωτερικής αγοράς σε αγνό παρθένο ελαιόλαδο 

υπολογίζεται σήμερα γύρω στους 30.000 τόνους με ανοδικές τάσεις . 

Ο Καναδάς αποτελεί την Τέταρτη από πλευράς ΕλληνικοίJ εξαγωγικού 

ενδιαφέροντος αγορά της χώρας μας στο αγνό παρθένο ελαιόλαδο με 

εξαγωγές περίπου l.800 τόνων το χρόνο (στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2005). 

Από διεθνή έρευνα διαπιστώνεται ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση 

ελαιολάδου στις χώρες παραγωγής τους όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 

Ιταλία παραμένει σχεδόν σε σταθερά επίπεδα και συγκεκριμένα τα 23 κιλά 

για την Ελλάδα, τα 14 για την Ισπανία και τα 12 για την Ιταλία. 

Αντίθετα παρατηρείται σημαντική αύξηση στις χώρες της Βόρειας Αμερικής 

όπου η κατά κεφαλήν κατανάλωση ήταν πολύ χαμηλή. Η εν λόγω τάση 

αποδίδεται στην πολύ καλή φήμη που απέκτησε η Μεσογειακή διατροφή και 

του γεγονότος ότι μεγάλος αριθμός ατόμων έχει ήδη πειστεί για την υπεροχή 

του ελαιολάδου έναντι των άλλων λιπών στην υγεία του ανθρώπου. Στις 

εισαγωγές του Καναδά σε παρθένο ελαιόλαδο η Ελλάδα κατέχει σταθερά 

την δεύτερη θέση ύστερα από την Ιταλία με εξαγωγές όμως μόλις χιλίων 

οκτακοσίων τόνων έναντι δώδεκα χιλιάδων τόνων της Ιταλίας. 

Βασικά «όπλα» των Ιταλών και των Ισπανών στην προσπάθειά τους να 

κυριαρχήσουν στην καναδική αγορά του επu)νυμου ελαιολάδου ήταν και 

παραμένουν οι μεγάλες σε μέγεθος τυποποιητικές - εξαγωγικές μονάδες, με 

πολυεθνικό χαρακτήρα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π. χ. η ιταλική 

"Bertolli» που ανήκει στον όμιλο της UniicνeΓ και οι συνεχείς Εκτεταμένες 

εθνικές καμπάνιες προώθησης και προβολής των προϊόντων τους με τη 
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συμμετοχή κρατικό)ν Αρχών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων του τομέα που αναλαμβάνουν και το μεγαλύτερο 

μέρος της χρηματοδότησης του όλου προγράμματος. 

Η αξιοποίηση, από πλευράς Ιταλών, άλλων εθνικό)ν παραμετρων και 

χαρακτηριστικών, όπως η κουζίνα, η μόδα, κ. λ. π., στοιχεία γνωστά και 

εύκολα αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Από πλευράς τιμών το Ελληνικό λάδι είναι ακριβότερο τόσον έναντι της 

Ιταλίας όσον και έναντι της Ισπανίας . 

Η μέση τιμή του ισπανικού ελαιολάδου είναι η χαμηλότερη γεγονός που 

παρατηρείται και σε πολλές άλλες αγορές. 

Η αξιοποίηση , από πλευράς Ισπανών, του επιχειρήματος της χαμηλής τιμής 

αποτελεί πολιτική την οποία χρησιμοποιούν κατά τρόπο μόνιμο και 

συστηματικό τα τελευταία χρόνια οι τυποποιητές της συγκεκριμένης χώρας . 

Αυτό προσφέρει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει 

από το χαμηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με το όχι ιδιαίτερα υψηλό 

επίπεδο ποιότητας του ισπανικού ελαιολάδου. 

Το Ελληνικό ελαιόλαδο έχει υψηλό κόστος παραγωγής και σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το ιταλικό και κυρίως το ισπανικό 

στην τιμη. 

Εκπληκτικές επιδόσεις , συμφωνα με τα στοιχεια που καταγράφηκαν 

εμφανίζει για το 2005 η Τουρκία οι εξαγωγές της οποίας ξεπέρασαν τα δέκα 

εκ. $ Καναδά. 

Όπως όμως παρατηρούν παραγοντες της αγοράς, το τουρκικό ελαιόλαδο 

κερδίζει συνεχώς μερίδια αγοράς κυρίως λόγω των λίαν ανταγωνιστικών 

τιμών του . 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης οτι μεταξύ των προμηθευτριών χωρών 

αναφέρονται και ορισμένες από τις λεγόμενες «Νέες παραγωγικές χώρες» 

όπως π . χ. η Αργεντινή και η Αυστραλία οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε 

δυνητικούς ανταγωνιστές στο απώτερο μέλλον (υπάρχει δηλαδή το 

ενδεχόμενο να παρατηρηθεί κάτι παρόμοιο με ότι συνέβη στο επιτραπέζιο 

κρασί) . 
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Το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης του ελαιολάδου διενεργείται μέσω των 

πολυκαταστημάτων όπως εξάλλου συμβαίνει και με όλα τα τρόφιμα. Στον 

συνολικό όγκο των πωλήσεων σε τρόφιμα οι οργανωμένες αλυσίδες 

μετέχουν με ποσοστό περίπου 60% . Οι μεγάλες αλυσίδες που διακινούν τα 

τρόφιμα είναι τέσσερις με πολλές όμως θυγατρικές και υποκαταστήματα που 

διαφοροποιούνται από πλευράς γκάμας προσφερόμενων προϊόντων ανάλογα 

με την εμπορική πολιτική που ακολουθούν. 

Πρώτο σε πωλήσεις από πλευράς Ιταλίας έρχεται το BERTOLI και το 

GALLO από πλευράς Ισπανίας . 

Συνήθως το ελληνικό ελαιόλαδο εμφανιζόταν επιλεκτικά στα ράφια 

ορισμένων καταστημάτων των εν λόγω αλυσίδων με κριτήριο την ύπαρξη 

αγοραστικού κοινού από τις μεσογειακές χώρες ή από χώρες όπου υπάρχει 

μια σχετική αναγνωρισιμότητα της μάρκας. 

3.6.2 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Ο βασικός λόγος της σχετικά περιορισμενης παρουσιας του 

Ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά του Καναδά είναι ο χαμηλός βαθμός 

εξοικείωσης των Καναδών με τα Ελληνικά προϊόντα . 

Τα Ελληνικά προϊόντα δεν θεωρούνται εξίσου ποιοτικά με τα Ιταλικά ή τα 

Ισπανικά και στην ουσία η κατανάλωση του Ελληνικού ελαιολάδου 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία της Ελληνικής ομογένειας . 

Για να μπορέσουν να προωθηθούν τα Ελληνικά προϊόντα στην αγορά του 

Καναδά πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στα εξής : 

- στην προώθηση συσκευασμένων , ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων 

στην αγορά 

- στην διαφήμιση , συμμετοχή σε εκθέσεις 

- συνέχεια και συνέπεια των Ελλήνων εξαγωγέων όσον αφορά την ποιότητα 

και την ποσότητα του προσφερόμενου προϊόντος 
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3.7 Η αγορά ελαιολάδου στην Κίνα 

3. 7.1 Γενικά 

Η ραγδαία ανάπτυξη της Κινεζική ς οικονομίας από την δεκαετία του 

1990 και έπειτα είχε ως επακόλουθο και την βελτίωση του επιπέδου ζωής . 

Τα τελευταία χρόνια οι Κινέζοι καταναλωτές δίνουν όλο και μεγαλύτερη 

έμφαση στην ποιότητα τη ς ζωή ς τους. Τα εισαγόμενα προϊόντα τυγχάνουν 

μεγάλη ς αποδοχής από τους Κινέζους, που διαθέτουν το κατάλληλο 

μορφωτικό επίπεδο, καθώς αυτοί είναι πιο συνειδητοποιημένοι καταναλωτές 

και ενδιαφέρονται για την ποιότητα και τη διατροφική αξία των τροφίμων 

που αγοράζουν. 

Η αύξηση της ενημέρωσης για τη συμβολή της διατροφής στην υγεια, 

προκαλεί το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων καταναλωτό)ν για το 

ελαιόλαδο, το οποίο έχει αποκτήσει τη φήμη ότι είναι το πιο υγιεινό από όλα 

τα μαγειρικά έλαια . Σύμφωνα με έρευνες, το 80% των καταναλωτών 

ελαιολάδου στην Κίνα είναι κάτοχοι διπλώματος ανωτέρου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος, ενώ το 60% είναι πολίτες τη ς δεύτερης ή τρίτης ηλικίας. 

Το ελαιόλαδο είναι γνωστό από παλαιά στην Κίνα, ως ένα προϊόν με 

θεραπευτικές και καλλυντικές ιδιότητες, μόλις πρόσφατα, όμως, εκτιμήθηκε 

και για τη διατροφική του αξία και τη συμβολή του στην υγιεινή διατροφή . 

Ο ι Κινέζοι χρησιμοποιούν το ελαιόλαδο ως: 

- καλλυντικό, για τη βελτίωση τη ς υφής του δέρματος (από γυναίκες), 

- φάρμακο, δηλ. το ελαιόλαδο πίνεται, καθώς σύμφωνα με την παραδοσιακή 

κινεζική ιατρική βοηθάει στην καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών (από 

μεσήλικες και άτομα τρίτης ηλικίας), και 

- μαγειρικό έλαιο (από νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα και μορφωτικό 

επίπεδο) 

Ση μειώνεται ότι, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται ήδη ως μαγειρικό έλαιο στα 

εστιατόρια με δυτική κουζίνα καθώς και στα εστιατόρια διεθνών αλυσίδων 

ξενοδοχείων . Αντίθετα, στα εστιατόρια με παραδοσιακή κινεζική κουζίνα 

χρη σιμοποιείται κατά κόρον το σογιέλαιο . 
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Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της China Oil Association, κάθε χρονο 

στην Κίνα καταναλώνονται, γενικά, 20 εκατ . τόνοι φυτικών ελαίων, εκ των 

οποίων 7.600 περ. τόνοι είναι ελαιόλαδο (έτος 2006). 

Η Κίνα έχει ήδη αρχίσει να αποτελεί μία ση μαντική αγορά για το ελαιόλαδο, 

τόσο λόγω του μεγέθους της χώρας όσο και της αυξανόμενης ζήτησης για 

νέα προϊόντα από τη Δύση που δεν υπάρχουν στην Κίνα, ιδιαίτερα για 

υγιεινά και φυσικά προϊόντα. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την γενικότερη εξέλιξη της αγοράς 

ελαιολάδου είναι η τιμή , το διαθέσιμο εισόδημα, η διάθεση των 

νοικοκυριών να αλλάξουν ή να διαμορφώσουν διαφορετικά τις διατροφικές 

συνήθειές τους και η αντίληψη που επικρατεί για όλο και περισσότερη 

χρήση στη μαγειρική φυσικό)V, αγνών και υγιεινών υλικών. 

Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες για την πορεία της αγοράς είναι η 

περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, η εξέλιξη των δομών 

χονδρικού και λιανικού εμπορίου και η ενίσχυση του ανταγωνισμού. Για την 

κατανόηση από τον μέσο καταναλωτή, όχι μόνον των ιδιοτήτων του 

ελαιολάδου αλλά και της χρήσης του στη δική του κουζίνα, καθοριστικό 

ρόλο παίζει και η σχετική ενημέρωση και πληροφόρηση από τα ΜΜΕ, τους 

εισαγωγείς ελαιολάδου καθώς και τους εξαγωγείς των χωρών προέλευσης 

του ελαιολάδου. 

Διαπιστώνεται, ότι υπάρχει μεγάλη αναγκη ενημέρωσης για το ελαιόλαδο, 

καθότι έρευνες έχουν δείξει, ότι τελικά μόνον ένας στους 1 Ο Κινέζους έχει 

ακούσει για το ελαιόλαδο, το οποίο μάλιστα είναι περισσότερο γνωστό ως 

καλλυντικό παρά ως μαγειρικό προϊόν. 

Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει ενημέρωση και ως προς τη διάκριση ή 

αναγνωριση της ποιότητας των διαφορετικών τύπων ελαιόλαδου και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών (χρώμα, γεύση κλπ), ανάλογα με τη 

χώρα προέλευσης, για τα οποία οι Κινέζοι δείχνουν σχετική άγνοια. Επίσης, 

παρατηρείται μη «τυποποιημένη» rJJήση συγκεκριμένης ορολογίας για 

συγκεκριμένο τύπο ελαιολάδου στην Κινεζική γλώσσα. Οι όροι «παρθένο», 

«αγνό» και «εξαιρετικά παρθένο» συχνά χρησιμοποιούνται «αυθαίρετα», με 
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αποτέλεσμα ο Κινέζος καταναλωτής να μην είναι σε θέση να γνωρίζει 

επακριβώς την ποιότητα του ελαιολάδου από την ετικέτα και μόνο . 

Σε σχέση με τα λοιπά έλαια που κυκλοφορούν στην κινεζική αγορά, η τιμή 

του ελαιολάδου θεωρείται πολύ υψηλή , γεγονός που αποθαρρύνει, εν μέρει, 

τον μέσο Κινέζο καταναλωτή . 

Μακροπρόθεσμα βέβαια, αναμένεται, ότι με την περαιτέρω ενίσχυση τη ς 

κατανάλωση ς, την βαθμιαία αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος των 

νοικοκυριών και την όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση σε πηγές ενημέρωσης, 

ένα μέρος τη ς αγοράς σογιέλαιου αλλά και άλλων ελαίων βαθμιαία θα 

υποκατασταθεί από το ελαιόλαδο. 

Σχεδόν όλη η ποσότητα του ελαιολάδου που διατίθεται σήμερα στην 

κινεζική αγορά προέρχεται από εισαγωγές, καθώς η γεωγραφική θέση τη ς 

Κίνας και η έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας και κεφαλαίων δεν επιτρέπουν 

τη μαζική παραγωγή ελαιολάδου. Η εγχώρια παραγωγή αντιστοιχεί μόλις σε 

0,4% του εισαγομένου ελαιολάδου. 

Οι συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου (παρθένο, εξαιρετικά παρθένο, 

πυρηνέλαιο και άλλες κατηγορίες) της Κίνας από το 200 l και μετά 

εμφάνισαν ετήσια αύξηση της τάξης του 70% , αγγίζοντας το 2006 τους 

7.635 τόνους (6.021 το 2005), ενώ προβλέπεται ότι το 2007 θα ανέλθουν σε 

12.990 τόνους . 

Το 44% περίπου αφορά παρθένο ελαιόλαδο . Στην κατηγορία του παρθένου 

ελαιολάδου, που ενδιαφέρει περισσότερο τη χώρα μας, οι εισαγωγές τη ς 

Κίνας παρουσιάζουν σταθερή αύξηση την τελευταία τριετία και οι τρεις 

πρώτες χώρες εξαγωγείς παρθένου ελαιολάδου είναι η Ισπανία, η Ιταλία και 

η Ελλάδα . 

Η Κίνα αποτελεί, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ, τη μεγαλύτερη χώρα-εισαγωγέα 

του ελληνικού ελαιολάδου στην Ασία και το 2006 (δεκάμηνο και σε αξίες) 

ανήλθε στις χώρες προορισμού ελληνικού ελαιολάδου στην l Sη θέση, από 

την 34η που κατείχε το 2003. 

Η διανομή των τροφίμων γίνεται, συνήθως, απο τους αντιπροσώπους 

(agents), οι οποίοι διενεργούν τις εισαγωγές των προϊόντων στη χώρα. Οι 

εταιρείες διανομής τροφίμων και ποτών αποτελούνται από κρατικά 
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ι:;λεγχόμενες εταιρείες (όπως η China National Cereals, Oils and Foodstuffs 

Im pοι1 Export Corporation (CEROILS/COFCO, στο Πεκίνο), και 

ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες με ισχυρές εμπορικές διασυνδέσεις. Οι 

Κινέζοι διανομείς/εισαγωγείς αναλαμβάνουν, συνήθως, όλες τις υπηρεσίες 

πώλησης και προώθησης του προϊόντος στην εγχώρια αγορα, 

περιλαμβανομένων των προωθητικών ενεργειών (όπως η διαφή μιση) , τη ς 

ενημέρωσης των εμπόρων για το προϊόν και τις ιδιότητές του, καθώς και τη ς 

διανομής και παράδοσης του εμπορεύματος. Οι κινεζικές αλυσίδες 

υπερκαταστη μάτων και σούπερ μάρκετ διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο 

καταστημάτων . Αυτές οι αλυσίδες διενεργούν μεγάλο μέρος του κύκλου 

εργασιών λιανικού εμπορίου τροφίμων, ενώ έχουν ήδη αρχίσει να 

τοποθετούν δυτικά τρόφιμα στα ράφια τους. Πολλές απο αυτές έχουν 

ξe>κινήσει και με την τοποθέτηση ελαιολάδου. Ο χώρος των σούπερ μάρκετ 

κυριαρχείται από τις πολυεθνικές εταιρείες σούπερ μάρκετ και υπεραγορών, 

όπως οι γαλλικών συμφεροντων αλυσίδες Carrefour και Auchan, 

αμερικανικών συμφερόντων Wal-Mart, γερμανικών συμφερόντων Metro και 

Makro (Metω Group ), τα τελευταία χρόνια, όμως, εγχώριες αλυσίδες, όπως 

οι Lianhua και Hualian αυξάνουν όλο και περισσότερο το μερίδιο αγοράς 

τους . 

Μικρότερα σε μέγεθος σούπερ μαρκετ και καταστήματα που εισάγουν 

δυτικά τρόφιμα (όπως April Gourmet, Jenny Lou's, κ . α. ), ειναι 

τοποθετημένα σε στρατηγικές θέσεις στις περιοχές όπου ζουν και εργάζονται 

αλλοδαποί και Κινέζοι υψηλής εισοδηματικής τάξη ς. 

Η τιμή λιανική ς πώλησης του προϊόντος στα ράφια των σούπερ μαρκετ 

διαμορφώνεται περίπου ως η διπλάσια τη ς τιμή ς FOB. Τα βασικά κριτήρια 

επιλογής ενός προϊόντος που χρησιμοποιούν, συνήθως, οι Κινέζοι 

καταναλωτές είναι η τιμή , το όνομα και η φήμη (όχι τόσο της συγκεκριμένη ς 

μάρκας, όσο τη ς χώρας προέλευση ς), τις συστάσεις του τύπου (στις ειδικές 

στήλες για τη γευσιγνωσία, αλλά και την υγιεινή διατροφή) και τη 

συσκευασία. 
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3.7.2 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Οι προοπτικές του ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά της Κίνας 

προσδιορίζονται από το οικονομικό περιβάλλον, τις τάσεις της αγοράς, τις 

διαθέσεις των καταναλωτών και τις δυνατότητες που παρέχονται σε 

ελληνικές επιχειρήσεις να προωθήσουν το προϊόν τους στην κινεζική αγορά. 

Το οικονομικό περιβάλλον τη ς Κίνας διαμορφώνεται ευνοϊκά για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ξένων επιχειρήσεων. Η κατανάλωση 

τροφίμων δείχνει τάσεις συνεχούς αύξηση ς, ενώ τα δυτικά προϊόντα 

κεpδίζουν τις προτιμήσεις των Κινέζων καταναλωτόJν. Μεγάλες ευκαιρίες 

παρουσιάζονται στα φυσικά και υγιεινά προϊόντα. Η Κίνα πιθανώς 

μελλοντικά θα εξελιχθεί στην μεγαλύτερη αγορά κατανάλωσης ελαιολάδου 

στον κοσμο, προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες εισαγωγή ς αυτού του 

προϊόντος. 

Το πλαίσιο εμπορικής συνεργασίας για τον Έλληνα εξαγωγέα ελαιολάδου 

(σχέσεις Ε.Ε. - Κίνας, διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κίνας) είναι πολύ θετικό . 

Για να καλλιεργηθεί όμως περισσότερο πρέπει να 

αξιοποιηθεί και από τους Έλληνες εξαγωγείς ελαιολάδου ο σεβασμός τη ς 

ιστορίας και του πολιτισμού μας από τους Κινέζους 

να προθηθεί η χρήση του φυσικό καλλυντικό και ως φαρμακευτικό μέσο. 

- να προσφέρεται επώνυμα το Ελληνικό Ελαιόλαδο, με την επωνυμία του 

παραγωγού ή του εξαγωγέα, και όχι χύμα ή με εμπορικές επωνυμίες εισαγωγέων 

ή με prίvate labels που ενδεχομένως δημιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές 

ως προς την προέλευση ή την ποιότητα του ελαιολάδου. 

- να εισέλθει το ελληνικό παρθένο ελαιολάδου σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ 

μάρκετ , όπου συγκεντρώνεται και η μάζα των καταναλωτών . Προς αυτήν την 

κατεύθυνση θα λειτουργήσει και η ανεύρεση κατάλληλων δικτύων 

αντιπροσώπων για διανομή του ελληνικού ελαιολάδου σε πολλά τοπικά σούπερ 

μάρκετ και καταστήματα σε διάφορα αστικά κέντρα τη ς Κίνας. 
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3.8 Η αγορά ελαιολάδου στην Ρωσία 

3.8.1 Γενικά 

Σύμφωνα με στοιχεία κλαδικών φορέων του χώρου, η αγορά φυτικών 

ελαίων της Ρωσίας το 2003 ανήλθε σε 1,1 εκατ . τόννους, η δε κατά κεφαλή 

κατανάλωση κυμάνθηκε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, 7,61 kg ετησίως. 

Κατά γενική ομολογία, εκ παραδόσεως μεγαλύτερης ζήτησης και 

κατανάλωσης στη Ρωσία χαίρει το ηλιέλαιο, στο οποίο έχει εθιστεί το 

γούστο και η προτίμηση του ντόπιου καταναλωτή (91 % επί του συνόλου της 

κατανάλωση ς φυτικών ελαίων, δηλαδή 7, 1 kg κατά κεφαλή κατανάλωση 

ετησίως) . 

Μετά το ηλιέλαιο, με κριτήριο τον όγκο κατανάλωσης, έπονται το σογιέλαιο 

(5% επί του συνόλου της κατανάλωσης φυτικών ελαίων), το αραβοσιτέλαιο 

(2% ), το σπορέλαιο (1 % ) και το ελαιόλαδο ( 1 % ). 

Η αγορά φυτικών ελαίων της Ρωσίας υποδιαιρείται σε τέσσερις κατηγορίες: 

α) στην ανώτερη ποιοτική και τιμολογιακή κατηγορία pi-emium , β) την 

ανώτερη της μέσης κατηγορία, γ) τη μέση κατηγορία και δ) τη χαμηλότερη 

της μέσης. 

• α. Η κατηγορία pi-emium αποτελεί τη μικρότερη , σε μερίδια και μεγέθη 

αγοράς, κατηγορία και καταλαμβάνει ποσοστό μόλις 1 % επί του συνόλου 

της αγοράς . Εδώ, κατά κύριο λόγο, εντάσσεται το ελαιόλαδο, το οποίο, ως 

προς τη γεύση του, αλλά και εξαιτίας τη ς ανυπαρξίας της δεούσης προβολής 

και διαφήμισης, εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα οικείο στο 

καταναλωτικό κοινό της χώρας . Από πολλούς, εξάλλου, λόγω και τους 

κόστους του, εκλαμβάνεται ως φάρμακο και όχι ως βασικό συστατικό της 

καθημερινής διατροφής. Πολλοί, ωστόσο, θεωρούν ότι το καταναλωτικό 

κοινό που καταναλώνει ελαιόλαδο, γνωρίζει τη θρεπτικότητά του και 

παραμένει πιστό σε αυτό, οπότε δεν χρειάζονται επιπρόσθετες δαπάνες για 

την προώθηση και προβολή του. 

Η τιμή του ελαιολάδου κυμαίνεται σε σαφώς υψηλά επίπεδα (1 λίτρο =7, 14 

Ευρώ) έναντι αυτής του ηλιελαίου (1 λίτρο = 1 Ευρώ) . Με τη σταδιακή , 

ωστόσο, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της χώρας, σε 
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πρώτη φάση στα αστικά κέντρα της χώρας, αναμένεται και αύξηση τη ς 

κατανάλωσης στο ελαιόλαδο. 

Ήδη το ύψος των εισαγωγών ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια σημειώνει 

σταθερή αύξηση της τάξης του 30% ετησίως. Το γεγονός αυτό, 

συνδυαζόμενο με τη σταδιακή αναβάθμιση των λιανικών αλυσίδων 

πώλησης, αλλά και τη διεύρυνση των δικτύων διανομών, εμπεριέχει 

ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον του προϊόντος στη αγορά της Ρωσίας. 

• β. Κατηγορία ανώτερη της μi:σης: Εκτιμάται ότι καταλαμβάνει ποσοστό 6% 

επί του συνόλου της αγοράς φυτικών ελαίων και κατά κύριο λόγο 

αποτελείται από αραβοσιτέλαιο και ραφιναρισμένο ηλιέλαιο 

• γ. Μi:ση κατηγορία: Πρόκειται για την κατηγορία με τα μεγαλύτερα μερίδια 

αγοράς (65%) και αποτελείται, κυρίως, από εξευγενισμένο ηλιέλαιο . 

• δ . Χαμηλότερη της μi:σης κατηγορία: Καταλαμβάνει ποσοστό 28% επί του 

συνόλου της αγοράς.Στην εν λόγω κατηγορία συγκαταλέγονται σπορέλαια, 

μη εξευγενισμένα ηλιέλαια 

Σταδιακά, με την αναβάθμιση και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 

καταναλωτικού κοινού που αναφέραμε πιο πάνω, προβλέπεται μείωση τη ς 

εν λόγω κατηγορίας. 

Ως προς τους τύπους και τις μορφές συσκευασίες φυτικών ελαίων, όπως 

αυτές προσφέρονται στην εγχώρια αγορά, συναντώνται συσκευασίες από 

0,25 του λίτρου έως 5 λίτρων . Της μεγαλύτερης, ωστόσο, ζήτησης και 

κατανάλωσης χαίρει η συσκευασία του ενός λίτρου σε πλαστικό μπουκάλι 

και έπεται η συσκευασία του 5λιτρου, η οποία κατά βάση διατίθεται στις 

οικονομικές λιανικές αλυσίδες (discounters) και στις περιφέρειες της χώρας. 

Η Ρωσία δεν είναι μέλος του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου , κατά 

συνέπεια το διεθνές της εμπόριο δεν δεσμεύεται από πολυμερείς συμφωνίες, 

συνεπώς δεν υπάρχει προστασία των προϊόντων που φέρουν ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ). 

Η αγορά βιολογικών προϊόντων είναι σε πολύ πρώιμη φάση ανάπτυξης . Δεν 

υπάρχουν εξειδικευμένα καταστήματα διάθεσης βιολογικών προϊόντων . 

Επίσης, δεν υπάρχει Οργανισμός Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 

Συνεπώς, επί του παρόντος τα βιολογικά προϊόντα εισάγονται με την 
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πιστοποίηση που διαθέτουν από την χώρα προέλευσης, χωρίς αυτή να έχει 

οποιαδήποτε νομική συνέπεια στην ρωσική αγορά. 

3.2.2 Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η αγορά της Ρωσίας είναι μια πολύ ιδιαίτερη αγορα λΌγω της 

πρόσφατης ένταξής της στη παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα .. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα ακόμα δεν είναι μέλος του παγκόσμιου 

οργανισμού εμπορίου. 

Παρόλα αυτά τα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν πρόσβαση στην Ρωσική 

αγορά από παλιά , ακόμα και επί κομουνιστικού καθεστώτος. 

Δεδομένης τη ς μεγάλης βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου στην Ρωσία τα 

τελευταία χρόνια η αγορά του ελαιολάδου μπορεί να έχει λαμπρό μέλλον. 

Η χώρα μας πρέπει να στοχεύσει στα εξής : 

- αξιοποίηση της παραδοσιακή ς συμπάθειας που τρέφουν οι Ρώσοι για την 

Ελλάδα λόγω των κοινών θρησκευτικών καταβολών 

- προώθηση ποιοτικών προϊόντων σε μικρές κυρίως συσκευασίες , ώστε να 

είναι πιο εύκολο για τον καταναλωτή να αποφασίσει να το αγοράσει. 

- προσπάθεια να καταστεί το Ελληνικό ελαιόλαδο ισχυρό « όνομα » στην 

Ρωσική αγορά , να γίνει μόδα , δεδομένου ότι οι Ρώσοι , ιδίως η ανερχόμενη 

μεσαία τους τάξη , αρέσκονται στον δυτικό τρόπο ζωής και κατανάλωσης . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.1 SWOT Ανάλυση 

Στο σημερινό πολύ ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον ο τομέας του 

ελαιολάδου στην Ελλάδα είναι εκτεθειμένος σε πολλές απειλές προερχόμενες 

κυρίως από τον ανταγωνισμο , αλλά και σε πολλές ευκαιρίες που μπορεί να 

εξασφαλίσει από την πρόσβαση που μπορεί να έχει στις παγκόσμιες αγορές. 

Για αν επιτύχει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να ελαχιστοποιήσει τις απειλές 

πρέπει αναδείξει τα δυνατά του σημεία και ταυτόχρονα να βελτιο)σει τις αδυναμίες 

του. 

Η SWOT είναι ανάλυση του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος 

του τομέα του ελαιολάδου , που πραγματεύεται τα παρακάτω 

8tτ·eηgth-Δυνατό Σημείο θεωρείται ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό που ενδέχεται να 

αποβεί καθοριστικό στην προσπάθεια βελτίωση ς και εκπλήρωσης της Αποστολής 

του. 

Week-Αδύνατο Σημείο είναι ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό που καθιστά τον τομέα 

του ελαιολάδου προβληματικό και μη επαρκή στο να αντεπεξέλθει στον όλο και 

εντεινόμενο ανταγωνισμό. 

Οppοr·trιηίty-Ευκαιρία είναι η εξωτερική (περιβαλλοντική) συνθήκη που προσφέρει 

ση μαντικές βελτιωτικές προοπτικές στον τομέα. 

Τhτ··eαt-Απειλή θεωρείται η εξωτερική περίσταση που δημιουργεί σοβαρό 

ενδεχόμενο υπονόμευσης της αποτελεσματικής λειτουργίας του τομέα. 
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4.1.1 STRENGTHS - Δυνατά σημεία 

Το πρότυπο της σύγχρονης υπερεντατική ς γεωργιας το οποιο 

λειτούργησε αποδοτικά για πολλά χρόνια σε αρκετές αγροτικές περιοχές της 

Ε.Ε. και το οποίο οδήγησε σε ορισμένες περιπτώσεις στη δημιουργία 

πλεονασμάτων και ταυτόχρονα σε μόλυνση και υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος, εγκαταλείπεται πλέον . Την θέση του παίρνει σταδιακά ένα 

νέο πρότυπο, βασισμένο στην αρχή τη ς αειφόρου ανάπτυξη ς, στο πλαίσιο 

του οποιου ιδιαίτερο ρόλο έχει η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα ως 

οικονομική δραστηριότητας αλλά και ως "μέσο συγκροτησης του 

πληθυσμού της υπαίθρου . Η κοινή αγροτική πολιτική της Ε .Ε . λαμβάνει 

υπόψη τη ς περισσότερο από ποτέ την αναγκαιότητα για πλήρη συμβατότητα 

με τη κοινή πολιτική τη ς Ε.Ε. για την οικονομική και κοινωνική συνοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό η νέα ΚΑΠ αποσκοπεί στην αποκατάσταση και αύξηση 

τη ς ανταγωνιστικότητας των αγροτικό)ν περιοχών συμβάλλοντας στη 

διατήρηση και δημιουργία απασχόλησης . 

Παράλληλα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του καταναλωτή έρχονται τα 

γεωργικά προϊόντα υψηλής ποιότητας που παράγονται από συγκεκριμένες 

περιοχές, και τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενώ 

κατά την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται ειδικές μέθοδοι παραγωγής. Η 

σημαντική ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων συμβατική ς γεωργίας 

οδηγεί σε μεταβολή των διατροφικών προτύπων και σε αύξηση της ζήτησης 

για βιολογικά προϊόντα . 

Η Ελληνική γεωργία γενικότερα και ο τομέας του ελαιολάδου ειδικότερα , 

μη έχοντας προλάβει να περάσει σε μεθόδους μαζική ς παραγωγής και 

λειτουργώντας μέσα σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον με μοναδικά 

μικροκλίματα ίσως έχει πλεονέκτημα για εφαρμογή αυτού του μοντέλου 

παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. 

Στα πλεονεκτημάτων επίσης συγκαταλέγονται: 

Η ύπαρξη διαθέσιμων φυσικών και συχνά αναξιοποίητων στοιχείων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η χαμηλή επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος απο γεωργικές 

δραστηριότητες. 
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Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την παραγωγή μικρής κλίμακας προϊόντων 

ποιότητας . 

4.1.2 WEAKNESSES -Αδύνατα σημεία 

Οι κυριότερες αδυναμίες του τομέα του ελαιολάδου οφείλονται 

κυρίως σε συνδυασμό διαρθρωτικών προβλημάτων της τοπικής οικονομίας, 

γεωμορφολογικών συνθηκών, αλλά και θεσμικών οργανωτικών αδυναμιών. 

Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά αποτελούν μια ενότητα παραμέτρων 

που επιδρά αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα. Η απόσταση από τις μεγάλες 

αγορές, η ορεινότητα του εδάφους, τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά, είναι 

ορισμένες από τις παραμέτρους που συνθέτουν την προβληματικότητα. 

Η μη εφαρμογή στην παραγωγή καινοτομίας - τεχνολογίας δημιουργεί ένα 

επιπρόσθετο αρνητικό αναπτυξιακό παράγοντα που είναι η δυσκολία επαφής 

με την σύγχρονη τεχνολογία και τις νέες μεθόδους παραγωγής. 

Η χαμηλή παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων συνδυασμένη 

σι:; πολλές περιπτώσεις με τον μικρό κλήρο εμποδίζουν την επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας. 

Η έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος στους περισσοτερους αγροτες 

εμποδίζει τη περαιτέρω ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, και την 

αναγκαία προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και στις συνθήκες που 

προσδιορίζουν οι «αγορές». 

Το δημογραφικό πρόβλημα είναι οξυμένο. Η ηλικιακή σύνθεση του 

πληθυσμού εμφανίζεται ιδιαίτερα προβληματική όχι μόνο σε σχέση με τη 

συνέχιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων εντός του πρωτογενή 

τομέα αλλά και γενικότερα για την διατήρηση της κοινωνικής και 

οικονομική ς συνοχής των περιοχών αυτών δεδομένου ότι τα άτομα ηλικίας 

65 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν το 22.8% του συνολικού πληθυσμού. 

Η έλλειψη υποδομής στον κλάδο τη ς μεταποίησης και τυποποίηση ς τη ς 

πρωτογενούς παραγωγής ελαιολάδου έχει ως αποτέλεσμα την μικρή 

αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την αύξηση της υποαπασχόληση ς και την 

μειωμενη ανταγωνιστικοτητα των παραγομένων προϊόντων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του εξαγόμενου 
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ελαιολάδου τη ς χώρας προωθείται χύμα στην Ιταλία , σε πολύ χαμηλές τιμές 

, και εκεί τυποποιείται και επανεξάγεται στις παγκόσμιες αγορές σε πολύ 

υψηλότερη τιμή . 

Σημαντικά προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας των συλλογικών φορέων των γεωργών σε αυτές τις περιοχές . 

Πολύ χαμηλή είναι η ενεργοποίηση νέων συλλογικών μορφών οργάνωσης, 

όπως οι ομάδες παραγωγών και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις με 

αποτέλεσμα εκτός των άλλων, την αδυναμία αξιοποίησης των δυνατοτήτων 

που παρέχονται μέσω των διαφόρων προγραμμάτων, για τη βελτίωση τη ς 

ανταγωνιστικότητας, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, κλπ. 

Προβληματική είναι επίσης η εφαρμογή και διάχυση σύγχρονης τεχνολογίας 

με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Οι 

αδυναμίες αυτές οφείλονται επίσης στη χαμηλή ενεργοποίηση των φορέων 

τη ς δημόσιας διοίκησης σ' αυτές τις περιοχές. 

4.1.3 ΟΡΡΟRΤUΝΙΤΙΕS-Ευκαιρίες 

Η νέα προσέγγιση τη ς Ευρωπαϊκής Ένωση ς για την αγροτική 

ανάπτυξη , και η έμφαση που δίνεται στην ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη 

του αγροτικού χώρου, αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για ανάπτυξη. 

Επίσης στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

συγκαταλέγονται: 

Η αυξανόμενη τάση «απόδρασης» των κατοίκων των αστικών περιοχων 

προς την ύπαιθρο. 

Η αναζήτηση νέων μορφων τουριστικης δραστηριότητας και κυρίως η 

αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος σαν πόλος έλξης μέσω νέων 

μορφών εναλλακτικού τουρισμού είτε με τη μορφή του αγροτοτουρισμού 

είτε με τη μορφή φυσιολατρικού τουρισμού, τουρισμού περιπέτειας κλπ. 

Η βελτίωση τη ς προσβασιμότητας μεγάλων «ζωνών» του ελληνικού 

αγροτικού χώρου που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για το εμπόριο, τον 

αγροτοτουρισμό, και την συνεργασία μεταξύ φορέων και υπηρεσιών και οι 
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οποιοι μπορούν να καταστούν κινητήριες δυνάμεις για την αειφορο 

ανάπτυξη. 

Η παρατηρούμενη αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων υπέρ τη ς ζήτησης 

τοπικών προϊόντων ποιότητας, ιδιαίτερα μετά τις απανωτές διατροφικές 

κρίσεις , δημιουργεί αυξημένη ζήτηση για τη παραγωγή τοπικών προϊόντων 

ποιότητας (ΠΟΠ και ΙΠΈ, βιολογικά) . 

4.1.4 THREATS - Απειλές 

Η συνεχιζόμενη άρση του προστατευτισμού με βάση τις συνθήκες 

που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων τη ς Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Εμπορίου (ΠΟΕ) , αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για τον 

αγροτικό τομέα στην Ελλάδα. Ηδη στην νεά ΚΑΠ οι ενισχύσεις έχουν 

αποσυνδεθεί από την παραγωγ11 και μετά το 20 13 κανείς δεν γνωρίζει αν θα 

διατηρηθούν. 

Δεδομένου του υψηλού κόστους παραγωγής του ελαιολάδου στην Ελλάδα , 

ενδεχόμενη κατάργηση των ενισχύσεων ίσως αποβεί μοιραία για τον τομέα. 

Αναλυτικότερα οι αποφάσεις της ΠΟΕ αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε 

περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του παγκόσμιου εμπορίου αγροτικών 

προϊόντων με συνέπεια η νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να έχει ως βασική τη ς 

κατεύθυνση τη μείωση των δαπανών για άμεσα μέτρα στήριξης των τιμών 

των γεωργικών προϊόντων (τιμές παρέμβαση ς, εξαγωγικές επιδοτήσεις κτλ) 

με ταυτόχρονη αύξηση των άμεσων αντισταθμιστικών ρυθμίσεων υπέρ των 

παραγωγών. 

Παράλληλα, οι εξελίξεις στην οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι 

ο πρωτσγενης και ο δευτερογενή ς τομέας αδυνατούν να δημιουργήσουν 

πλέον θέσεις εργασίας και παραμένει μόνο ο τριτογενή ς τομέας ως 

δημιουργός θέσεων εργασίας . Τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και 

γενικότερα στις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες οι θέσεις εργασίας που 

δημιουργούνται απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό αφ ' ενός και αφετέρου 

οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε τομείς «έντασης γνώσης». 
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Διαφαίνεται η τάση, οι αγροτικές περιοχες να γνωρίσουν ενα νεο κύμα 

εγκατάλειψη ς από τους νέους για την αναζήτηση ευκαιριών απασχόληση ς 

στις αστικές περιοχές, επιτείνοντας τα φαινόμενα πληθυσμιακής ερήμωσης 

στην ύπαιθρο . 

4.2 Γενικά Ιστορικά Στοιχεία για την Ελιά 

Πολλές είναι οι θεωρίες που υπάρχουν σχετικά με την προέλευση της ελιάς. 

Όλες, όμως, αναφέρονται σε λαούς τη ς Μεσογείου . Αρκετοί είναι εκείνοι που 

θεωρούν σαν πιθανότερο τόπο προέλευσης τη ς ελιάς τις περιοχές της Συρίας και της 

Μικράς Ασίας, με αφορμή το γεγονός ότι ο ι βουνοπλαγιές τους είναι κατάφυτες από 

άγριες ελιές. 

Την άποψη αυτή , όμως, έρχεται να αντικρούσει μια άλλη θεωρία που πιστεύει ότι η 

ελιά προέρχεται από την Αφρική και πιο συγκεκριμένα από την Αβησσυνία και την 

Αίγυπτο. Στις περιοχές αυτές καλλιεργήθηκε η ελιά με συστηματικό τρόπο και από 

εκεί διαδόθηκε στην Κύπρο και σε άλλες περιοχές, όπως είναι το Μαρόκο, η 

Αλγερία, η Τυνησία και αλλού . Αξιοση μείωτη είναι η αναφορά του ιστορικού 

Θεόφραστου, στην οποία αναφέρεται ότι η ελιά φύτρωνε στην Κυρηναϊκή 

Χερσόνησο, στη Νότια-Ιταλία, στη Συρία και στην Αραβία, στα σημεία εκείνα που 

συνόρευαν με τη θάλασσα. 

Εκτός αυτού, είναι γνωστό ότι στην Αίγυπτο υπήρχε η καλλιέργεια της ελιάς. 

Κάτι όμως συνέβη γύρω στο 2000 π. Χ. και οι ελαιώνες εξαφανίστηκαν. Σχετικά με 

αυτό, υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές. Κατά την πρώτη εκδοχή, πιστεύεται ότι οι 

ελαιώνες καταστράφηκαν από άγνωστη μέχρις στιγμή φυσική καταστροφή , ενώ 

κατά τη δεύτερη , το ενδιαφέρον του πληθυσμού στράφηκε σε άλλο είδος 

καλλιέργειας . 

Οι πρώτες, όμως, γραπτες μαρτυρίες σχετικά με την καλλιέργεια της ελιάς, 

προέρχονται από την Έλβα, μια περιοχή της Βόρειας Συρίας, όπου ανακαλύφθηκαν 

οι σχετικές πινακίδες, οι οποίες χρονολογούνται από τα μέσα της τρίτης χιλιετίας 

π. Χ. και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι γινόταν μεγάλη παραγωγή λαδιού στην 

περιοχή . Παρόμοιες πληροφορίες, που χρονολογούνται από τη δεύτερη χιλιετία π . Χ. 

υ7tcφχουν και στην περιοχή τη ς Παλαιστίνης. 
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Όλες όμως οι απόψεις των ιστορικών θεωρούν το λεκανοπέδιο τη ς Μεσογείου σαν 

το μέρος όπου πρωτοεμφανίστηκαν τα ελαιόδεντρα. 

Η πρώτη καλλιέργεια ελαιόδεντρων στην Ελλάδα έγινε στην Κρήτη . Αυτό συνέβη 

στις αρχές της Μινωικής Εποχή ς. 

Εκείνη την περίοδο τα ελαιόδεντρα υπήρχαν σε μια άγρια μορφή του φυτού που 

γνωρίζουμε σήμερα. Μετά το 2.000 π. Χ. η καλλιέργεια των ελαιόδεντρων στην 

Κρήτη έγινε συστηματική και ξεκίνησε να παίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομία 

του νησιού. 

Οι Κρητικοί έγιναν οι πρώτοι εξαγωγείς λαδιού στην ιστορία, τόσο στην ενδοχώρα 

της Ελλάδας όσο και στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Πολύ σύντομα, τα 

ελαιόδεντρα άρχιζαν να εμφανίζονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και η ελιά έγινε το 

κύριο θρεπτικό προϊόν των Ελλήνων, μέχρι σήμερα. 

Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός (περίπου 1600-1150 π.Χ.) άνθισε μετά τον θάνατο του 

Μινωικού βασιλείου. Η παραγωγή λαδιού ήταν εξίσου σημαντική για τους 

Μυκηναίους, οι οποίοι αναφέρεται ότι παρήγαγαν και αντάλλαζαν ελαιόλαδο. 

Την Κλασσική Εποχή Έλληνες φιλόσοφοι, όπως ο Διοσκουρίδης, ο Διοκλής, ο 

Αναξαγόρας και ο Εμπεδοκλή ς μελέτησαν τις φαρμακευτικές ιδιότητες του 

ελαιόλαδου και την ιστορική σημασία σαν θρεπτική πηγή υγείας. Ο Αριστοτέλης 

συνέβαλε στην ανάπτυξη της επιστήμη ς τη ς ελαιοπαραγωγή ς, ενώ ο Σόλων, ο 

μεγάλος νομοθέτης τη ς Αθήνας, εισήγαγε την πρώτη νομοθεσία για την προστασία 

των ελαιοπαραγωγών. 

Η ελιά ήταν το σύμβολο της Ελλάδας στην αρχαιότητα και το ελαιόλαδο 

χρησιμοποιουνταν όχι μόνο για τις θρεπτικές του αξίες αλλά και για 

φαρμακευτικούς σκοπούς. Μεταξύ του 7ου και του 3ου αιώνα π.Χ. αρχαιοι 

φιλόσοφοι, φυσικοί και ιστορικοί κατέγραψαν τις βοτανικές του ιδιότητες . 

Η συμβολική σημασία τη ς ελιάς όπως και η κοινωνική και οικονομική αξία του 

ελαιόλαδου διείσδυσε σε όλους τους τομείς τη ς ζωής κατά την αρχαιότητα. Το 

κλαδί της ελιάς ήταν το βραβείο στους Ολυμπιακούς αγώνες, από το 776 π.Χ. και 

συμβόλιζε την ειρήνη και την υποχρεωτική ανακωχή στην αρχαιότητα, σε όλο τον 

κόσμο, κατά τη διάρκεια των Αγώνων . 
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Η τιμή για τους νικητές στους Παναθηναϊκούς Αγώνες, που λάμβαναν χώρα κάθε 

τέσσερα χρόνια στην Αθήνα για να τιμή σουν την Θεά Αθηνά, την Προστάτιδα της 

πόλης, ήταν αμφορείς γεμάτοι με ελαιόλαδο. 

Κατά τη διάρκεια τη ς Χρυσή ς Εποχή ς τη ς Αθήνας το δεύτερο μισό του 5°υ αιώνα 

π.Χ. , οι Έλληνες εξήγαγαν το ελαιόλαδο και το έκαναν γνωστό σε όλο τον κόσμο. 

Όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Ελλάδα, μετά το 146 π. χ έμαθαν τα μυστικά της 

ελαιοπαραγωγή ς και τα εφάρμοσαν στην Ιταλία. 

Η παραγωγή ελαιόλαδου στις Ελληνικές περιοχές κατά τη διάρκεια τη ς Βυζαντινή ς 

εποχή ς συνεχίστηκε και η Αυτοκρατορία έκανε την μεγαλύτερη εξαγωγή λαδιού 

στον κόσμο . Ένα μεγάλο μέρος από την συνολική παραγωγή εκε ίνη την εποχη 

προερχόταν από ελαιώνες που υπήρχαν στα Χριστιανικά μοναστήρια. 

Η παραγωγή του ελαιόλαδου στην Ελλάδα δεν επηρεάστηκε από την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης στα Οθωμανικά στρατεύματα και το τέλος τη ς Βυζαντινής 

εποχή ς . 

Τον 190 αιώνα και πιο συγκεκριμένα τον 200, η Ελλάδα έγινε ένας από τους πιο 

σημαντικούς εξαγωγείς του ποιοτικού ελαιόλαδου. Η ελιά και οι καρποί τη ς 

παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική κουλτούρα τη ς χώρας όπως και 

στην οικονομική ζωή τη ς. 

4.3 Το ελαιόδεντρο 

4.3.1 Βοτανικά Χαρακτηριστικά 

Η επιστημονική ονομασία τη ς ελιάς είναι Olea europea. Η ελιά 

ανήκει στην οικογένεια Oleaceae η οποία περιλαμβάνει γύρω στα τρ ιάντα 

είδη . Το κύριο χαρακτηριστικό του γένους Olea είναι η μακροζωία και η 

διατή ρηση τη ς παραγωγικότητας (Ποντίκης, 2000). 

Το δέντρο τη ς ελιάς είναι αε ιθαλές και το σχήμα και το μέγεθος τη ς είναι 

ανάλογο με την ποικιλία, τη γονιμότητα του εδάφους, τις καλλιεργητικές 

φροντίδες και τις κλιματολογικές συνθήκες. 

Ο κορμός είναι κυλινδρικός, λείος στα νεαρά δέντρα και ανώμαλος στα 

ηλικιωμένα δέντρα. Στα ηλικιωμένα δέντρα χοντραίνει πολύ ανάλογα με την 

ποικιλία, και έχει άφθονα εξογκώματα. Το ξύλο έχει κιτρινωπό χρώμα προς 
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τα εξωτερικά . Ανάλογα με την ποικιλία τα κλαδιά άλλοτε έχουν όρθια, 

πλάγια και επικλινή κατεύθυνση . 

Τα φύλλα ανάλογα με την ποικιλία είναι στενά, λογχοειδή , μακρουλά ή 

πλατιά . Βγαίνουν στο βλαστό συνήθως δυο - δυο, απέναντι το ένα από το 

άλλο και ζουν μέχρι τρία χρόνια. Στην πάνω επιφάνεια τους καλύπτονται με 

χιτίνη , ενώ στην κάτω φέρουν μεγάλο αριθμό τριχών σχήματος ομπρέλας, οι 

οποίες τα προστατεύουν από υπερβολική απώλεια νερού. 

Τα άνθη είναι σε βότρεις και ανάλογα με την ποικιλία κυμαίνονται από δέκα 

- είκοσι που βγαίνουν στις μασχάλες των φύλων ή στην κορυφή των 

βλαστών (Ποντίκη ς, 2000). Τα άνθη είναι μικρά, κιτρινόλευκα, ευώδη . Όσο 

λιγότερα φύλλα έχει μια ελιά, τόσο περισσότερα ελαττωματικά άνθη 

παρατη ρούνται. Τα άνθη είναι δυο ειδών . Το ένα είδος έχει κανονικά 

ανεπτυγμένους τους στήμονες και τον ύπερο . 

Το άλλο είδος περιέχει μόνο στήμονες και ο ύπερος είναι ατροφικός λόγω 

έλλειψη ς νερού ή θρεπτικών συστατικών κατά την περίοδο τη ς ανάπτυξη ς . 

Ο καρπός τη ς ελιάς λέγεται δρύπη και αποτελείται από τη φλούδα, τη 

σάρκα, η οποία είναι πλούσια σε λίπη , και από τον πυρήνα. Έχει σχήμα 

σφαιρικό ή ελλειψοειδές και το μέγεθος είναι ανάλογο τη ς ποικιλίας . Οι 

καρποί αρχικά έχουν χρώμα πράσινο , το οποιο με την πάροδο τη ς 

ωριμάνσεως γίνεται ερυθρωπό και τελικά μαύρο . 

Η ελιά αρχίζε ι να παράγει από τον τρίτο χρόνο μετα την φύτευση τη ς. 

Σημαντική παραγωγή δίνει μετά τα έξι - επτά χρόνια τη ς. Το δέντρο αν βρει 

κατάλληλες συνθήκες μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ και να φτάσει σε 

τεράστιες διαστάσεις . 

4.3.2 Ποικιλίες, Εδάφη, Κλιματολογικές Συνθή κεc; 

Οι διάφορες ποικιλίες της ελιάς διακρίνονται σε εκείνες που είναι 

ιδανικές για ελαιοποίηση και σε εκείνες που είναι κατάλληλες κυρίως για 

κονσερβοποίηση και παρασκευή επιτραπέζιας ελιάς . Υπάρχουν ποικιλίες 

ελιάς που αποδίδουν ελαιόλαδα με καλύτερα οργανοληπτικά 
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χαρακτηριστικά. Παράγοντες σημαντικοί για την ποιότητα του ελαιόλαδου 

αποτελούν το έδαφος και οι κλιματολογικές συνθήκες . 

Η ελιά ευδοκιμεί στα βαθιά εδάφη. Όσο αφορά την υγρασία, πρέπει να 

αποφεύγεται η καλλιέργεια στα αμμώδη εδάφη γιατί δεν συγκροτούν 

υγρασία, ενώ προτιμοτερα είναι τα αμμοαργιλώδη εδάφη τα οποία 

απορροφούν τις βροχές και δεν αφήνουν την υγρασία ούτε να εξατμιστεί, 

ούτε να εισχωρήσει βαθιά και αξιοποιείται καλύτερα από τις ρίζες. Στα πολύ 

γόνιμα και υγρά εδάφη ευνοείται πολύ η βλάστηση σε βάρος της κανονικής 

καρποφορίας και σαπίζουν οι ρίζες. Σε υγρά εδάφη στις πεδινές περιοχές ο 

καρπός γίνεται υδαρής και περιέχει λιγότερο λάδι, που είναι παχύρευστο, 

σκούρου χρώματος και κακής ποιότητας. Η ελιά προτιμά τα ασβεστούχα 

εδάφη και τα εδάφη πλούσια σε κάλλιο . Η χημική σύσταση του εδάφους 

επηρεάζει και την ποιότητα του λαδιού . Στα ασβεστώδη εδάφη το λάδι είναι 

εκλεκτό . 

Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες αναστέλλουν τη βλάστηση , επηρεάζουν το 

σχηματισμό των ανθών και την ανάπτυξη και ωρίμανση του καρπού. Οι 

χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν ζημιές κατά την άνοιξη που βλασταίνει 

και ανθίζει η ελιά. Οι καταστροφές είναι μεγαλύτερες αν οι χαμηλές 

θερμοκρασίες συνοδεύονται με ψυχρά ρεύματα ανέμου. Οι καλύτερες 

θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της άνθησης είναι 18 - 20 βαθμούς κελσίου 

και κατά την καρπόδεση 20 -22 βαθμούς κελσίου. 

Η υγροσκοπική κατάσταση της ατμόσφαιρας πρέπει να είναι ελαφρώς ξηρή , 

λόγω του ότι η αυξημένη ατμοσφαιρική υ-yρασία ευνοεί την ανάπτυξη 

επιβλαβών για την ελιά, εντόμων και μυκήτων. Από την άλλη η έλλειψη 

εδαφική ς υγρασίας το καλοκαίρι, προκαλεί προσωρινή συρρίκνωση στον 

ελαιόκαρπο και μερικές φορές πτώση αυτού (Ποντίκης, 2000). 

Η ομίχλη θεωρείται επιζήμια για κατά την ανθοφορία της ελιάς, γιατί 

προκαλεί ανθόρροια λόγω της ατελούς γονιμοποίησης των ανθών τη ς . Το 

χαλάζι δεν προκαλεί μόνο σοβαρές ζημιές στην βλάστηση και στον καρπό 

της ελιάς, αλλά ευνοεί και την ανάπτυξη του βακτηρίου της φυματίωσης με 

τη δημιουρ'(ία πληγών πάνω στα διάφορα βλαστικά όργανα του δέντρου και 

μερικές φορές και στον ελαιόκαρπο. 
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Το χιόνι προκαλεί σπάσιμο των κλαδιών και βραχιόνων της ελιάς, κυρίως 

όταν τα δέντρα είναι ακλάδευτα ή φέρουν μεγάλο φορτίο καρπών. Οι ζεστοί 

και ξηροί άνεμοι, καθώς και οι ψυχροί και οι υγροί κατά την περίοδο της 

ανθήσεως της ελιάς, επηρεάζουν αρνητικά την καρπόδεση και κατ ' 

επέκταση την καρποφορία της. (Τμήμα Γεωργίας Κύπρου, 2000). 

4.3.3 Κλάδεμα 

Η διαμόρφωση του μεγέθους και του σχήματος των ελαιόδεντρων 

γίνεται αποκλειστικά με το κλάδεμα. Το κλάδεμα σε συνεργασία με την 

άρδευση και την φυτοπροστασία συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην 

παραγωγικότητα του ελαιώνα. 

Με το κλάδεμα εξασφαλίζονται : 

• Η προσαρμοστικότητα του ελαιώνα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες τη ς 

περιοχης 

• Η κανονική καρποφορία και η μακροζωία του ελαιόδεντρου 

• Η ανανέωση των δέντρων 

• Η αποφυγή ασθενειών και η καλύτερη καταπολέμηση των εχθρών της 

ελιάς 

• Η συγκομιδή με μεγαλύτερη ευκολία 

• Η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας 

~Ο περιορισμός των απαιτήσεων των δέντρων σε θρεπτικά στοιχεία 

Το κλάδεμα πραγματοποιείται όταν αυτό είναι αναγκαίο, ενώ θα πρέπει να 

αφαιρείται ότι είναι περιττό . Στην ελιά εφαρμόζουμε τριών ειδών 

κλαδέματα : το κλάδεμα σχηματισμού, το κλάδεμα καρποφορίας και το 

κλάδεμα ανανέωσης. Το κλάδεμα σχηματισμού γίνεται τα πρώτα χρόνια 

μετά τη φύτευση των ελαιόδεντρων. Με το κλάδεμα σχηματισμού δίνουμε 

στην ελιά ένα ορισμένο σχήμα το οποίο σχετίζεται με την υγεία του δέντρου 

και την κανονική καρποφορία του . Για τις Μεσογειακές συνθήκες δίνεται το 

ημισφαιρικό σχήμα όπου το δέντρο έχει το σχήμα ανοικτής ομπρέλας . Το 

κλάδεμα μόρφωσης γίνεται κάθε χρόνο. 

Το κλάδεμα καρποφορίας είναι μια βασική φροντίδα για την ελιά και 

αποσκοπεί στο αραίωμα βλαστών, στην αφαίρεση μη παραγωγικών βλαστών 
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και βλαστών που δημιουργούν προβλήματα στο εσωτερικο του δέντρου 

καθώς και στον περιορισμό του ύψους των ελαιόδεντρων. 

Έτσι εξασφαλίζεται στα ελαιόδεντρα ο αναγκαίος φωτισμός και αερισμός, 

βοηθούνται να βγάλουν νέα βλάστηση και δημιουργούνται ευνοϊκές 

συνθήκες για την καρποφορία. Τα ελαιόδεντρα κλαδεύονται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να δώσουν ξανά παραγωγή το δεύτερο χρόνο μετά το κλάδεμα. 

Το κλάδεμα ανανέωσης εφαρμόζεται όταν τα ελαιόδεντρα είναι γέρικα και 

χρειάζεται να ανανεωθεί η κόμη τους . Επίσης, εφαρμόζεται όταν έχουν 

πάθει ζημιά από παγετό ή ακραίες καιρικές συνθήκες. Η περίοδος μετά την 

συγκομιδή είναι η πιο κατάλληλη για το κλάδεμα ανανέωσης των 

ελαιόδεντρων. Οι πρώτοι βλαστοί από την ανανέωση του δέντρου αρχίζουν 

να εμφανίζονται την άνοιξη. Τα ανανεωμένα ελαιόδεντρα αποκτούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα πλούσια βλάστηση που τα βοηθά να μπουν νωρίς 

σε καρποφορία. (Τμήμα Γεωργίας Κύπρου, 2000). 

4.3.4 Λίπανση 

Η ελιά έχει ανάγκη από λιπάσματα για να έχει ικανοποιητική 

καρποφορία και παραγωγή κάθε χρόνο . Οι ποσότητες του λιπάσματος που 

χρειάζονται εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η ηλικία των 

δέντρων, η γονιμότητα του εδάφους, και από το αν αρδεύονται ή όχι. Με τη 

λίπανση στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη συγκομιδή του 

ελαιόκαρπου μέχρι την άνθηση, βοηθούμε τα ελαιόδεντρα να βρίσκονται σε 

άριστη θρεπτική κατάσταση . Οι λιπάνσεις πρέπει να γίνονται έγκαιρα για να 

υπάρχουν στην διάθεση των ελαιόδεντρων τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, 

Άζωτο, Φώσφορος και Κάλιο. Το Άζωτο χρειάζεται σε μεγάλες ποσότητες, 

σε όλη τη διάρκεια του χρόνου προκειμένου το ελαιόδεντρο να αναπτύξει 

καλή βλάστηση και καρποφορία. Τα φωσφοροκαλιούχα λιπάσματα 

συντελούν στη γρήγορη ωρίμανση και αυξάνουν την περιεκτικότητα του 

καρπού στα στοιχεία αυτά. Το Κάλιο βοηθά το δέντρο να αναπτύξει αντοχή 

στο ψύχος, στην ξηρασία και στις μυκητολογικές ασθένειες . (Τμήμα 

Γεωργίας Κύπρου, 2000). 
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4.3.5 Άρδευση 

Η άρδευση έχει ευνοϊκές επιδράσεις στη βλάστηση , στην ανθοφορία 

και στην καρποφορία τη ς ελιάς . Η ελιά είναι ιδ ιαίτερα ευαίσθητη στην 

έλλειψη νερού κατά το στάδιο τη ς ανθοφορίας (Απρίλιο - Μάιο) και για 

αυτό το λόγο η άρδευση κατά την περίοδο αυτή πρέπει να αρχίσει έγκαιρα 

έτσι που τα δέντρα να μην διψάσουν, πράγμα το οποίο θα συμβάλει στην 

πτώση των ανθών τη ς ελιάς και έτσι θα μειωθεί η παραγωγή τη ς. Επίση ς, οι 

ανάγκες σε νερό τη ς ελιάς κατά τον Ιούνιο που είναι η περίοδος σκλήρυνσης 

του πυρήνα και τον Αύγουστο που αρχίζει το φούσκωμα του καρπού είναι 

ψηλές. Το φθινόπωρο με ικανοποιητικό νερό στη διάθεση τους, 

ολοκληρώνεται ο σχηματισμός του λαδιού και ο καρπός αποκτά το κανονικό 

του μέγεθος. Αν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου δεν υπάρχει αρκετό νερό 

στη διάθεση των ελιών, οι καρποί συρρ ικνώνονται και υποβαθμίζεται η 

ποιότητα του λαδιού. Αντίθετα, αν το πότισμα γίνεται με μεγαλύτερες 

ποσότητες από τις πραγματικές ανάγκες σε νερό των ελιών, έχουμε σπατάλη 

νερού και δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης διαφόρων ασθενειών. Στην 

πράξη χρησιμοποιούνται πολλά και διάφορα συστήματα άρδευση ς. 

Κυρ ιότερα απο αυτά είναι το σύστημα των σταγόνων και οι 

μικροεκτοξευτήρες. Τα δυο αυτά συστήματα άρδευσης συστήνονται διότι αν 

εφαρμοστούν και λειτουργήσουν σωστά, γίνεται ορθολογική χρήση του 

νερού και του λιπάσματος. 

Το σύστημα των σταγόνων μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορους τρόπους, 

όπως είναι η μονή - διπλή γραμμή και ο κύκλος. Η μονή γραμμή 

τοποθετείται κατά μήκος του κορμού των δέντρων, η διπλή γραμμή κατά 

πλάτος του κορμού και ο κύκλος καλύπτει την περιφέρεια του δέντρου 

(Τμήμα Γεωργίας Κύπρου, 2000). 

Στο σύστημα των μικρών εκτοξευτήρων, για κάθε δέντρο τοποθετείται ένας 

εκτοξευτήρας ανάλογα με την ηλικία των ελιών . Η χρησιμοποίηση διπλών 

εκτοξευτήρων για κάθε δέντρο πρέπει να αποφεύγεται 

Οι ετήσιες ανάγκες σε νερό των ελιών εξαρτώνται από την ηλικία, την 

ανάπτυξη των δέντρων και τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. 
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Για τη σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων άρδευσης πρέπει απαραίτητα το 

σύστημα άρδευσης να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σωστά έτσι που ο 

γεωρΎος να 

ελέΎχει την άρδευση. Για έλεγχο της άρδευσης χρησιμοποιούνται διάφορα 

βοηθητικά όργανα όπως είναι ο υδρομετρητής, τα τενσιόμετρα και τα 

πιεσόμετρα. Με τον υδρομετρητή μετράμε την ποσότητα του νερού που 

δίνεται στη φυτεία κατά πότισμα, και με τα τενσιόμετρα ελέΎχεται η 

κατάσταση τη ς εδαφικής υγρασίας στην περιοχή του ριζοστρώματος των 

ελιών. Με τα τενσιόμετρα καθορίζεται η συχνότητα άρδευσης δηλαδή κάθε 

πόσες μέρες θα ποτίζεται η φυτεία . Με τα πιεσόμετρα ελέγχεται η πίεση 

λειτουργίας του συστήματος που στις σταγόνες που είναι γύρω στην 1 

ατμόσφαιρα και στους μικρούς εκτοξευτήρες στις 2 ατμόσφαιρες (Τμήμα 

Γεωργίας Κύπρου, 2000). 

4.3.6 Εχθροί και Ασθένειες 

Οι σημαντικότεροι εχθροί της ελιάς είναι ο Δάκος, ο Πυρηνοτρήτης, 

ο Ρυγχίτης, ο Φλοιοτρίβης, η Κηκιδόμυγα των βλαστών, τα Κοκκοειδή ή 

ψώρες, η ΜαρΎαρόνια, η Ζευζέρα και τα Ακάρεα 

Οι σημαντικότερες ασθένειες είναι το Κυκλοκόνιο (προσβάλει φύλλα, 

βλαστούς και καρπούς), το Βερτιτσίλιο (προσβάλει τα ελαιόδεντρα που 

ποτίζονται) και η Στάχτη (προσβάλει τα φύλλα) (Τμήμα Γεωργίας Κύπρου, 

2000). 

4.3. 7 Πολλαπλασιασμός 

Η ελιά πολλαπλασιάζεται με διάφορους τρόπους που κατατάσσονται 

σε δυο κατηγορίες. Η μια κατηΎορία είναι ο εηενής τρόπος και η άλλη ο 

αΎενής τρόπος πολλαπλασιασμού (Τμήμα Γεωργίας Κύπρου, 2000): 

• Ο εγγενής τρόπος είναι ο πολλαπλασιασμός με σπόρο και ακολουθεί ο 

εμβολιασμός τη ς επιθυμητής ποικιλίας. 

• Ο αγενή ς τρόπος είναι ο πολλαπλασιασμός με μοσχεύματα, με γόγγρους ή 

σφαιροβλάστες, με παραφυάδες ή καταβολάδες. Ο επικρατέστερος τρόπος 
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πολλαπλασιασμού είναι τα μοσχεύματα. Για αλλαγή ποικιλίας ο καλύτερος 

τρόπος είναι με εμβολιασμό. 

4.3.8 Χρόνος Συγκομιδής 

Η συγκομιδή είναι παράγοντας ο οποίος θεωρείται καθοριστικός για 

την ποιότητα και τη γεύση του παραγόμενου λαδιού. Έτσι η συγκομιδή του 

καρπού θα πρέπει να γίνεται στο άριστο στάδιο της ωρίμανσης, το οποίο 

είναι εμφανές όταν ο 

καρπός έχει μαυρίσει κατά τα % , και αυτο συμπίπτει με την αρχή της 

αλλαγής του χρώματος του από πράσινο σε κίτρινο - μελανό - ιώδες. Οι 

ελιές σε αυτή τη φάση δίνουν την καλύτερη ποιότητα σε ελαιόλαδο, ενώ 

φθάνουν στο υψηλότερο σημείο περιεκτικότητας σε χυμό. Αν η συγκομιδή 

του ελαιόκαρπου γίνει πολύ γρήγορα, τότε η απόδοση σε ελαιόλαδο είναι 

μικρή και η ποιότητα όχι καλή. 

Στην Ελλάδα η συγκομιδή αρχίζει τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο , ανάλογα 

με την περιοχή και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο. 

4.3.9 Τρόποι Συγκομιδής Ελαιόκαρπου 

Οι τρόποι συγκομιδής του ελαιόκαρπου ποικίλουν από περιοχή σε 

περιοχή και συχνά εξαρτώνται από την ποικιλία της ελιάς και από τον 

χαρακτήρα της καλλιέργειας. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι συλλογής είναι 

από το έδαφος, με ραβδισμό, με το χέρι, με τίναγμα ή σείσιμο του δέντρου 

και με ελαιοραβδιστικά . 

4.4 Η καλλιέργεια της ελιάς στην Ελλάδα 

Η ελιά κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα μας μεταξύ των δενδρωδών 

καλλιεργειών ως προς το μέγεθος των εκτάσεων που καταλαμβάνει και ως προς τον 

αριθμό των καλλιεργούμενων δένδρων. 

Κυρίως καλλιεργείται στην Κρήτη , Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου και του 

Αιγαίου Πελάγους. Η συνολική έκταση ελαιοκαλλιέργειας ανέρχονταν το 2000 

περίπου σε 7.300.000 στρέμματα με 140.900.000 δέντρα (Ποντίκης) . 
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Καλλιεργείται όμως και σε πεδινές περιοχές τη ς , Στερεάς Ελλάδας , της Βόρειας 

Ελλάδας όπως π.χ στην Χαλκιδική και στην Θράκη. 

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα φτάνουν τις 27 μεταξύ των οποίων οι 

σπουδαιότερες είναι η Καλαμών, η Χονδρολιά Χαλκιδικής, η Κορωνέικη , και η 

Αμφίσσης. Από αυτές τις ποικιλίες, η Χονδρολιά Χαλκιδικής καλλιεργείται ευρέως 

στη Βόρεια Ελλάδα . 

Η εξέχουσα θέση της καλλιέργειας αυτή ς στην Ελλάδα, οφείλεται στην ύπαρξη 

ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών για την ανάπτυξή τη ς και στη δυνατότητα 

αξιοποίηση ς μεγάλων εκτάσεων που θεωρούνται ακατάλληλες για άλλες 

καλλιέργειες. 

Η οικονομική σημασία της καλλιέργειας της ελιάς στην Ελλάδα είναι μεγάλη, αφού 

τα προϊόντα της αποτελούν βασικό στοιχείο διατροφής του πληθυσμού τη ς χώρας 

και αξιόλογο παράγοντα εξασφάλισης συναλλάγματος από τις εξαγωγές. 

Στους παρακάτω χάρτες φαίνονται οι περιοχές που καλλιεργείται η ελιά τόσο για 

παραγωγή ελαιολάδου , όσο και για παραγωγή βρώσιμης ελιάς. 

ΧΑΡΤΗΣ ΚΛlΜΑΚΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΑ10ΠΟΙΗΣ1ΜΗΣ ΕΛlΛΣ 
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ΓlliΓH : ΕΣΥΕ (2004) 

ΓΠ-ΙΓΗ: ΕΣΥΕ (2004) 

- -

ΧΑΡΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΚΑΛΛfΕΡΓΕL~ 

ΊΉΣ ΕΠΙΤΡ ΑΠΕΖΙΑΣ: ΕΛΙΑΣ: 
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Τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα παρατηρούμε αύξηση του αριθμού των 

καλλιεργούμενων δένδρων , αύξηση της παραγωγής καθώς και αύξηση της 

ακαθάριστη ς αξίας παρα-yωγής. 

Μετά την είσοδο της χώρας μας στην Ε.Ε και ιδιαίτερα κατά την δεκαετία του 1990 

η αύξηση αυτή είναι μεγάλη . 

Αυτό οφείλεται στην πολιτική της τοτε ΚΑΠ που ενισχ;uε την ποσότητα των 

παραγόμενων προϊόντων και ίσως και στα λεγόμενα πανω-yραψίματα που 

γινόντουσαν από τους αγρότες και τα ελαιοτριβεία , δηλαδή δήλωση ψευδών 

στοιχείων όσων αφορά την παραγωγή και των αριθμό των δένδρων με σκοπό την 

αύξηση του ποσού τη ς επιδότησης . 

Εκτίμηση του με-yέθους της παρανομίας δεν είναι δυνατό να -yίνει , και 

χαρακτη ριστικό είναι ότι σε όποια ένωση συνεταιρισμών ή ελαιοτριβείο επιχειρηθεί 

έλεγχος , εντός ολίγων ημερόJν από κάποιο « ατύχημα » καταστρέφεται το αρχείο 

του . 

Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζεται η εξέλιξη τη ς καλλιέργεια; της ελιάς στην 

Ελλάδα από το 1961. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗΣ ΕΛΙΑΣ 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΆΓΩΓΗ ΤΙΜΗ 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 

ΔΕΝΔΡΩΝ (τύνuι) ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΕ 

ΧΙΛ. ΕVΡΩ 

196 1 75 .054.357,00 247.855,00 0,04 10.823,42 

1962 76. 108.892,00 55 .807,00 0,06 3.128,14 

1963 76.476.950,00 209.4 13,00 0,06 11 .811,94 

1964 77.329.900,00 129.474,00 0,06 7.409,37 

1965 77.286.740,00 190.740,00 0,06 11.251 ,28 

1966 78.056.340,00 185.000,00 0,06 11.347,03 

1967 79.261.400,00 185 .000,00 0,06 11 .6 18,49 

1968 81.079.000,00 153 .635,00 0,07 11 .136,57 

1969 83 .946.700,00 155 .626,00 0,07 11.554,92 

1970 85 .708.340,00 197.700,00 0,08 16.564,45 

1971 86.679.600,00 183.000,00 0,08 14.505, 74 
1972 87.100.000,00 . 249.400,00 0,09 2 1.745, 19 

1973 87.929.900,00 192.400,00 Ο, 11 2 1.241,64 

1974 88 .300.000,00 237 .000,00 0, 14 33.287,81 
1975 88.734.780,00 257.000,00 0,16 41. 233, 13 
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1976 90.037.000,00 225.000,00 0,16 36.983,86 

1977 91 .660.000,00 231.000,00 0,18 41.949,46 

1978 93.268.833,00 235 .000,00 0,22 50.655, 17 

1979 95.685.699,00 203 .000,00 0,24 48.815 ,32 

1980 97.659.501,00 330.000,00 0,29 94.714,60 

1981 99.051.452,00 230.000,00 0,33 75 .672, 19 

1982 100.443.403,00 324.470,00 0,38 124.522,21 

1983 100.574.277,00 222.445,00 0,49 107.961,7 1 

1984 102 .822.284,00 202.237,00 0,60 120.713,08 

1985 103.023 .129,00 344.130,00 0,70 240.42 1,39 

1986 103.450.000,00 220.000,00 0,87 192.134,41 

1987 103 .802.055,00 298.000,00 0,92 275 .218,20 . 

1988 103 .982.735,00 313.800,00 0,99 310.245 ,29 

1989 103.951 .621,00 319.778,00 1, 19 381.856,69 

1990 104.291.779,00 167.367,00 1,65 276.770,74 

1991 104.950.000,00 364.100,00 2,50 909.678,34 

1992 105 .760.046,00 303.500,00 1,69 512.952,85 

1993 106.248.762,00 268.000,00 1,74 466.866,62 

1994 110.772.737,00 357.785,00 1,96 700 .009,11 

1995 114.003.029,00 407.450,00 2,3 3 950.342,00 

1996 117.905.650,00 454.640,00 3, 18 1.445.481,68 

1997 121.182.101,00 453 .000,00 2,46 1.116.593,48 

1998 122.481 .028,00 466.000,00 1,98 922.290,24 

1999 130.769.382,00 413.000,00 2,08 859.561, 17 

L.000 129.053.238,00 430.000,00 1,85 795.641,97 

2001 135.951.606,00 360.000,00 1,89 680.402,64 

2002 137.338.029,00 414.000,00 2,17 898.380,00 

2003 137.372.304,00 306.940,00 2,19 672 .199,00 

ΠΗΓΉ • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΙΜΗ 
ΑΚΑΘΆΡΙΣΤΗ 

ΑΞΙΑ 
ΔΕΝΔΡΩΝ (τόνοι) ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-

ΣΕΧΙΛΕΥΡΩ 

1961 10.630.613,00 82.966,00 0,02 1.283, 14 
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1962 11.077.191,00 12.004,00 0,03 318, 11 

1963 11.493 .300,00 53 .538,00 0,02 1.256,94 

1964 11 .909.404,00 28 .698,00 0,02 628,28 

1965 12.074.626,00 45 .847,00 0,02 1. lQl,94 

1966 12.200.355,00 45.000,00 0,02 1.061,78 

1967 "12 .110.600,00 61.300,00 0,03 1.651,46 

1968 12.242.700,00 45.155,00 0,03 1.489,48 

1969 12.534.940,00 46.690,00 0,04 1.657,96 

1970 12.525.000,00 42.000,00 0,04 1.638,09 

1971 13.294.000,00 77.000,00 0,03 2.440,50 

1972 16. 058. 050, 00 60.700,00 0,04 2.194,64 

1973 17.000.000,00 67.257,00 0,04 2.937,00 

1974 17.795 .835,00 67.300,00 0,05 3.166,01 

1975 18.310.880,00 95.000,00 0,05 4.611,30 

1976 19.138.770,00 54.000,00 0,08 4.091,80 

1977 19.557.700,00 68.980,00 0,10 6.556,90 

1978 19.966.660,00 69.700,00 0,09 6.443,29 

1979 19.325.004,00 49.800,00 0,12 5.824,01 

1980 21.639.647,00 ' 87.000,00 0,13 11. 152,34 

1981 22.103.155,00 75.500,00 0,15 11.184,86 

1982 22.566.663,00· 97.150,00 0,1 7 16.225,41 

1983 22.726.804,00 74.650,00 0,21 15 .5 17, 12 

1984 22. 872.403, 00 88.370,00 0,23 19.953,60 

1985 23. 095. 068, 00 85 .370;00 0,28 24.216,77 

1986 23.275.000,00 78.370,00 0,34 26.945,94 

1987 23.425.000,00 61 .230,00 0,40 24.3 68,01 

1988 23.550.000,00 88.670,00 0,37 33.230, 11 

1989 23 .628 .215,00 80.547,00 0,40 32.504,82 

1990 23.889.667,00 65.549,00 0,57 37.215,29 

1991 24.178.338,00 104.840,00 0,68 71.386,58 

1992 24.719.913,00 69.200,00 0,59 40.746,26 

1993 25.614.817,00 83 .550,00 0,53 43.948,65 

1994 25.475.659,00 61.240,00 0,83 51.083,96 

1995 24.895.382,00 100.000,00 0,68 68.337,49 

1996 25.695 .736,00 70.030,00 0,97 67.884,40 

1997 25.793.628,00 135.100,00 0,99 133.391, 18 

1998 27.229.622,00 85 .000,00 1,01 85 .795,74 

1999 27.592.145;00 92.000,00 0,68 62.457,40 

2000 31.914.379,00 80.000,00 0,88 70.315,48 

2001 24.715 .116,00 95 .000,00 0,96 91.200,00 
24.775 .885,00 117.000,00 1,23 143.910,00 
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2002 

1 2003 1 24.645.584,00 88.460,00 

ΠΗΓΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ2: & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

4.5 Έκθλιψη Ελαιολάδου- Ελαιοτριβεία 

4.5.1 Γενικά 

1,29 114.113,00 

Η μέθοδος που επικρατούσε μέχρι το τέλος τις δεκαετίας του 1950 σε 

όλες τις ελαιοπαραγωγικές χώρες ήταν η μέθοδος της πίεσης και ο τύπος του 

ελαιοτριβ είου είχε την ονομασία κλασικό ελαιοτριβείο . 

Σε αυτή τη διαδικασία μετά την αποφύλλωση, το πλύσιμο και την άλεση του 

ελαιοκάρπου πραγματοποιείται η μάλαξη της ελαιοζύμη ς. 

Στην συνέχεια πραγματοποιείται με πίεση σε υδραυλικά πιεστήρια και 

λαμβάνουμε ελαιόλαδο μαζί με τα φυτικά υγρά και ελαιοπυρήνα . 

Στη συνέχεια ο διαχωρισμός του ελαιολάδου από τα φυτικά υγρα 

πραγματοποιείται με διαχωριστήρα . 

Ολη η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες . 

Στο τέλος τις δεκαετίας του 1960 , η βιομηχανία που ασχολείται με την 

κατασκευή μηχανημάτων ελαιουργείων μετά από πολλές δοκιμές έφερε σε 

κυκλοφορία τον οριζόντιο διαχωριστήρα που κυριολεκτικά αυτή η 

ανακάλυψη άλλαξε την εικόνα του ελαιοτριβείου . 

Αυτός ο τύπος του ελαιοτριβείου πήρε την ονομασία φυγοκεντρικό 

ελαιοτριβείο. 

Έχουμε δυο τύπους φυγοκεντρικών ελαιοτριβείων 

• φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο τριών φάσεων 

Σε αυτή τη διαδικασία μετά την μάλαξη τη ς ελαιοζύμης τροφοδοτούμε τον 

οριζόντιο διαχωριστήρα (ντεκαντερ) με ελαιοζυμη και προσθήκη νερού και 

εκεί με την βοή θεια της φυγόκεντρης δύναμης , διαχωρίζεται το ελαιόλαδο 

από τα απόνερα και τον ελαιοπυρήνα . 
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Στην συνέχεια το ελαιόλαδο που παραλαμβάνουμε από τον οριζόντιο 

διαχωριστήρα που έχει και λίγα φυτικά υγρά το διαχωρίζουμε άλλη μια 

φορά σε φυγοκεντρικό διαχωριστήρα . 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι 

- καλύτερες συνθήκες εργασίας και μικρότερο αριθμό εργατικού δυναμικού 

- καλύτερη ποιότητα ελαιολάδου 

- μεγαλύτερη δυναμικότητα και αυτοματισμος στην επεξεργασία του 

ελαιοκάρπου. 

Στον αντίποδα μειονεκτήματα 

- μεγαλύτερο ύψος της απαιτουμένη ς επένδυσης για την αγορά και 

εγκατάσταση των μηχανημάτων 

- μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως νερού 

- μεγαλύτερη ποσότητα υγρών απόβλητων 

Αυτή η μέθοδος άρχισε να υιοθετείται στη χωρα μας από το τέλος τη ς 

δεκαετίας του 70 και αντικατέστησε με γρήγορους ρυθμούς τα παραδοσιακά 

πιεστήρια και στις μέρες μας έχει επικρατήσει σχεδόν ολοκληρωτικά. 

• φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο δυο φάσεων 

Αυτή η μέθοδος , κάνει την εμφάνιση τη ς στις αρχές τις δεκαετίας του 1990 

και υιοθετείται σε μεγάλο βαθμό στην Ισπανία. 

Σε αυτή τη διαδικασία μετά την μάλαξη της ελαιοζύμης τροφοδοτούμε τον 

οριζόντιο διαχφριστήρα με ελαιοζυμη χι:ο ρίς προσθήκη νερού και μετά το 

διαχωρισμό με τη βοήθεια της φυγόκεντρης δύναμης , παίρνουμε ελαιόλαδο 

και ελαιοπυρήνα με αυξημένη υγρασία διότι όλα τα φυτικά υγρά της ελιάς 

πηγαίνουν στον ελαιοπυρήνα. 

Πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου 

- παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου 

-Το ελαιόλαδο που παράγεται με διφασική λειτουργία έχει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση πολυφαινόλων γεγονός που το καθιστά ανθεκτικότερο κατά 

την διάρκεια τη ς αποθήκευσης 

- μεγάλη οικονομία στη κατανάλωση νερού 

. - δεν παράγονται υγρά απόβλητα , γεγονός που το καθιστά ιδ ιαίτερα φιλικό 

στο περιβάλλον 
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Στον αντίποδα μειονεκτήματα αυτής τη ς μεθόδου 

-ελαιοπυρήνας με αυξημένη υγρασία και χαμηλή εμπορική άξια 

-χρειάζεται στεγανό σιλό για αποθήκευση , στεγανή καρότσα φορτηγού για 

μεταφορά και κατάλληλο πυρηνελαιουργειο για την επεξεργασία του . 

4.5.2 Η τωρινή κατάσταση των ελαιοτριβείων 

Το ελαιοτριβεία ταξινομούνται ανάλογα με τον όγκο του 

εκθλιβόμενου ελαιοκάρπου ανά ημέρα σε δυο κατηγορίες 

• επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης 

Όταν επεξεργάζονται μέχρι 50.000 κιλά ελαιοκάρπου την ημέρα. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει η μεγάλη πλειοψηφία των ελαιοτριβείων της 

χώρας. 

• επιχειρήσεις μέσης όχλησης 

Όταν επεξεργάζονται πάνω από 50.000 κιλά ημερησίως 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει μια μικρή μειοψηφία των ελαιοτριβείων της 

χοψας. 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε με ποια νομική μορφή λειτούργησαν τα 

ελαιοτριβεία της χώρας την ελαιοκομική περίοδο 2005-2006 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΟΡΦΗ 

ΑΤΟΜlΚΗ 955 44,8 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΙ 419 19.7 

ΟΕ-ΣΕ 661 31.l 

ΕΠΕ 29 1,4 

ΑΕ 4-6 2,2 

ΑλλΟ 17 0.8 

2127 100 
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Από την νομική μορφη που έχουν τα ελαιοτριβεία προκύπτει ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι οικογενειακές επιχειρήσεις μικρού μεγέθους και 

ένα περίπου 20% συνεταιρισμοί. 

Το ελαιοτριβείο στη χώρα μας επιτελεί σπουδαίο έργο τόσο στον οικονομικό 

όσο και στον κοινωνικό ιστό τη ς χώρας . 

Είναι παραδοσιακή δραστη ριότητα που ομως τώρα με την αλλαγή 

φιλοσοφίας τη ς νέας ΚΑΠ, καλείται να μετατραπεί σε σύγχρονη 

επιχείρηση που να πληροί όλες τις προδιαγραφές , σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις , σε μηχανολογικό εξοπλισμό , σε οργάνωση και λειτουργία 

και ταυτόχρονα να είναι οικονομικά βιώσιμο. 

Το ελαιοτριβείο καλείται να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην διαδικασία 

παραγωγή ς του ελαιολάδου ιδίως στον τομέα της ποιότητας που σύμφωνα με 

την ΚΑΠ είναι το νέο μεγάλο στοίχη μα για την ευρωπαϊκή και την ελληνική 

γεωργία. 

Για το ελληνικό ελαιόλαδο ο παράγοντας ποιότητα έχει εξαιρετική σημασία 

εξ αιτίας του γεγονότος , ότι οι διαρθρωτικές αδυναμίες που χαρακτη ρίζουν 

το τομέα τη ς ελαιοκαλλιέργειας τη ς χώρας , συνεπάγονται αυξημένο κόστος 

παραγωγής που κάποιες έρευνες το τοποθετούν στο επίπεδο των 2,60 ευρώ 

το κιλό . 

Η προοπτική και το μέλλον του ελληνικού ελαιολάδου και του κλάδου των 

ελαιοτριβείων θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την βελτίωση , 

διασφάλιση και κυρίως ανάδειξη σε επίπεδο καταναλωτή τη ς ποιότητος του 

προϊόντος. 

Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση ποιότητα ελαιολάδου 

είναι ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία από το χωράφι έως το 

τραπέζι του καταναλωτή δηλαδή ο ελαιοπαραγωγός , το ελαιοτριβείο, ο 

διακινητή ς χύμα ελαιολάδου , ο τυποποιητή ς ελαιολάδου και ο διακινητής 

του προϊόντος στο τελικό καταναλωτή , όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά 

επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου . 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ελαιοτριβείο για να παράγει ασφαλές και 

ποιοτικό ελαιόλαδο θα πρέπει να παραλαμβάνει από τον ελαιοπαραγωγό τον 
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ελαιόκαρπο σε άριστη κατάσταση και εάν είναι δυνατόν με πιστοποιημένη 

διαδικασία καλλιέργειας . 

Τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσεχθούν στην διαδικασία της έκθλιψης 

και τα οποία είναι καθοριστικά για την ποιότητα του ελαιολάδου είναι : 

• οι συνθήκες αποθήκευσης του ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο πριν την 

έκθλιψη 

Πρέπει να πληρούν τους όρους της ορθής υ'(ιεινής πρακτικής και ο χρόνος 

παραμονής του ελαιοκάρπου θα πρέπει να ελαχιστοποιείται μέχρι την στι'(μή 

της έκθλιψης cίJστε να μην υποβαθμίζεται ο ελαιόκαρπος για να μπορέσουμε 

να παράγουμε ένα ποιοτικό και ασφαλές προϊόν. 

• οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η έκθλιψη του ελαιοκάρπου 

Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα του παραγόμενου 

ελαιολάδου . 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί όλες τις προδια'(ραφές των συστημάτων 

ποιότητας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων . Η αποφύλλωση , το 

πλύσιμο , η μάλαξη πρέπει να γίνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες , επίσης 

χαμηλές θερμοκρασίες νερού πρέπει να συνοδεύουν την ελαιοζύμη στον 

οριζόντιο διαχωριστήρα κατά την τριφασική λειτουργία. 

• Η αποθήκευση του ελαιολάδου σε κατάλληλες ανοξείδωτες δεξαμενές . 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και συμβάλουν 

αποφασιστικά cίJστε να έχουμε ένα ποιοτικά άριστο προϊόν , όχι μόνο κατά 

τη διάρκεια της παραγωγής του αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής του . 

Το ελαιοτριβείο κάνοντας σωστά το χρέος του παραδίδει την σκυτάλη τη ς 

ποιότητας και της πιστοποίησης των διαδικασιών για την παραγω'(ή 

ασφαλούς και πιστοποιημένου προϊόντος στα υπόλοιπα μέλη τη ς αλυσίδας 

της ελαιοπαραγωγής , οι οποίοι καλούνται κατόπιν να την διαχειρισθούν 

ανάλογα μέχρι το προϊόν να φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή ασφαλές . 

4.5.3 Βιωσιμότητα ελαιοτριβείου 

Ο κλάδος των ελαιοτριβείων , εξελίχθητε έως τώρα με κριτήριο τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών και προσαρμόστηκε στη 
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προηγούμενη Κ.Α.Π , που έδινε μεγαλύτερη ση μασία στην ποσότητα και 

την επάρκεια των προϊόντων και λιγότερο στη ποιότητα. 

Η σωστή ορΎάνωση και λειτουργία ενός ελαιοτριβείου με βάση τις 

απαιτήσεις των νόμων αλλά και της αγοράς αποτελεί πλέον απαραιτητη 

προϋπόθεση για την άσκηση επιχειρηματική ς δραστηριότητας . 

Όλες αυτές οι προδιαΎραφές που πρέπει να έχει ένα ελαιοτριβείο απαιτούν 

μια επένδυση με ένα μεΎάλο κόστος λειτουργίας που σημαίνει ότι θα πρέπει 

να υπαρχουν τα ανάλογα έσοδα ώστε η επιχείρηση να είναι οικονομικά 

βιό)σιμη . 

Για να είναι βιώσιμο ένα ελαιοτριβείο στην Ελλάδα χρειάζεται ένα μέσο όρο 

παραγωΎής ελαιολάδου ετησίως της τάξης των 250 τόνων . 

Αναγόμενη σε ελαιόκαρπο η ποσότητα αυτή μεταφράζεται σε έκθλιψη 

ελαιοκάρπου 1.250 τόνων 

Εάν εξετάσουμε τα στοιχεία τριόJν εμπορικών περιόδων 

1989-2000 η μέση παραγωγή ελαιολάδου ανά ελαιοτριβείο ήταν 190 τόνοι 

2002-2003 η μέση παραγωγή ελαιολάδου ανά ελαιοτριβείο ήταν 165 τόνοι 

2005 -2006 η μέση παραγωΎή ελαιολάδου ανά ελαιοτριβείο ήταν 200 τόνοι 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ακόμη και με τη χρονιά με τη μεγαλύτερη 

μέση παραγωγή (2005-2006) η εικόνα του κλάδου δείχνει ξεκάθαρα ότι 

υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας για μεγάλο αριθμό 

ελαιοτριβείων στη χόψα . 

Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι αρκετά ελαιοτριβεία θα πρέπει να πάρουν 

σπουδαίες αποφάσεις για να εξασφαλίσουν την οικονομικη τους 

βιωσιμότητα και αυτές πρέπει να είναι στη λογική των συγχωνεύσεων ώστε 

να δημιουργηθούν μεγάλα ελαιοτριβεία από άποψη μεγέθους και να 

δημιουργηθούν έτσι οικονομίες κλίμακας στο τρόπο λειτουργίας τους ώστε 

να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη νέα τάξη πραγμάτων που επιβάλει ο 

ανταγωνισμός εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

Το ελαιοτριβείο είναι υποχρεωμένο πλέον να εναρμονιστεί με τη φιλοσοφία 

τη ς νέας Κ.Α.Π της νέας Κ. Ο.Α και με τις αρχές του παγκόσμιου 

οργανισμού εμπορίου είναι μονόδρομος η μετεξέλιξη του σε άρτια δομημένη 

και οργανωμένη επιχείρηση ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμο και 
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ταυτόχρονα να μετατραπεί σε ισχυρό παράγοντα προώθησης και προβολής 

του προϊόντος . 

4.6 Καθεστώτα ενίσχυσης Ελαιολάδου 

4.6.1 Γενικά 

Η ευρωπαϊκές υπηρεσίες από πολύ νωρίς προσπάθησαν να 

οργανώσουν τον τομέα των λιπαρών ουσιών και συνάμα τον τομέα του 

ελαιολάδου. 

Ο βασικός κανονισμός ειναι ο ΚΑΝ(ΕΟΚ) 136/66 του Συμβουλίου περί 

κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών. 

Εκτοτε έχουν υπάρξει και άλλοι κανονισμοί , τόσο του Συμβουλίου , όσο της 

Επιτροπής καθώς και πολλοί νόμοι , και εγκύκλιοι που ενσωματωσαν τα 

παραπάνω στο εθνικό δίκαιο. 

Όλα τα παραπάνω αφορούν 5 βασικούς τομείς πού είναι οι εξής: 

1. Ενίσχυση στην παραγωγή ελαιολάδου 

2. Ενίσχυση της παραγωγή ς Επιτραπέζιας ελιάς 

3.Επιστροφή στην παραγωγή για τα ελαιόλαδα που χρησιμοποιούνται στην 

παρασκευή ορισμένων κονσερβών 

4.Στρεμματική ενίσχυση για την διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας 

τη ς ελιάς στα νησιά του Αιγαίου 

5.Προγράμματα δραστηριοτήτων ελαιουργικό)ν φορέων του ΚΑΝ(ΕΚ) 

1334/02, στον ελαιοκομικό τομέα 

4.6.2 Ενίσχυση στην παραγωγή ελαιολάδου 

Οι κανονισμοί που ισχύουν είναι 

1. ΚΑΝ(ΕΟΚ) 136/66 περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των 

λιπαρών ουσιών. 

'\ 
Ί 

76 



2. ΚΑΝ(ΕΚ) 2261/84 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων, σχετικά με 

την χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου . 

3. ΚΑΝ(ΕΚ) 2262/84 για την λήψη ειδικών μέτρων στον τομεα του 

ελαιολάδου . 

4. ΚΑΝ(ΕΚ) 2366/98 για τις λεπτομέρειες εφαρμογή ς του καθεστώτος 

ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου . 

Οι αποφάσεις που ισχύουν είναι 

1. 295530/05-10-2004 Κ.Υ.Α όπως αυτή ισχύει. 

Οι εγκύκλιοι που ισχύουν είναι 

1. αριθ. 96832/27-10-2004. 

2. αριθ . 242520/ 11-01-2005 απόφαση, οπως εχει τροποποιηθεί με την 

3.αριθ. 253096/ 10-02-2005 όμοια για τον καθορισμό διαδικασίας ελέγχων 

των ενστάσεων, για τον προσδιορισμό των αποδεκτών προς ενίσχυση 

ποσοτήτων ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, περιόδου 2003/2004. 

Ο καν . 136/66, θεσπίζει στο άρθρο 5 την ενίσχυση στην παραγωγή 

ελαιολάδου η οποία προορίζεται να συμβάλλει στην επίτευξη ενός δίκαιου 

εισοδήματος για τους παραγωγούς . 

Η ενίσχυση χορηγείται στους ελαιοκαλλιεργητές τα ελαιόδενδρα των οποίων 

η ύπαρξη βεβαιώνεται από το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, καθώς 

και οι ποσότητες ελαιολάδου που παραγονται εξ αυτών 

Το κατά μονάδα ποσό τη ς ενίσχνση ς καθορίζεται σε 132,25 Ευρώ / 100 κιλά 

ελαιολάδου. 

Η μέγιστη ποσοτητα στην οποια εφαρμόζεται η ενίσχυση σε επίπεδο 

κοινότητας είναι 1, 777. 261 τόνοι και η οποία κατανέμεται υπό μορφή 

εθνικόJν εγγυημένων ποσοτήτων (Ε .Ε . Π. ), στα κράτη - μέλη ως ακολούθως: 

Ισπανία 760.027 τόνοι 

Γαλλία3 . 297 τόνοι 

Ελλάδα 419.529 τόνοι 

Ιταλία 543 .164 τόνοι 

Πορτογαλία 51 .244 τόνοι 

Το συνολικό ποσό που χορηγειται σε επίπεδο κοινοτητας ανερχεται σε 

2.350.427.673 Ευρώ. 
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Για την χωρα μας το ποσο ανέρχεται σε 554.827.103 Ευρώ . 

Η ενίσχυση αυτή χορηγείται εξ' ολοκλήρου στην περιπτωση που η 

παραγωγη τη ς χώρας μας δεν ξεπεράσει την εγγυημένη ποσότητα των 

4 l9.529 τονων. 

Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται στην μοναδιαία τιμή συντελεστής ο 

οποίος προκύπτει από την διαίρεση τη ς μεγίστη ς εγγυημένη ς ποσότητας ( 

41 9.529 τον ), με την παραγωγή της συγκεκριμένη ς περιόδου και 

προσδιορίζεται η ενίσχυση η οποία θα χορηγηθεί στους παραγωγούς. 

Ένα ποσοστό τη ς ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου το οποίο είναι l ,4% 

, ή 7. 767.000 Ευρώ, διατίθεται για την χρηματοδότηση ενεργειών, σε 

περιφερειακο επίπεδο που αποσκοπούν στην βελτίωση τη ς ποιότητας του 

ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών . 

Ένα ποσοστό 0,8 % παρακρατείται και καταβάλλεται στις αναγνωρισμένες 

οργανώσεις και ενώσεις με σκοπό να συμβάλλει στην χρηματοδότηση των 

εξόδων που δη μιουργούνται από την διαχείριση του καθεστώτος ενίσχυσης 

στην παραγωγη , (4.438 .000 ευρώ). 

Το ποσο αυτό χορηγείται: 

· στις ΕΟΠ ανάλογα με τον αριθμό των μελών των Ο.Π. που τις αποτελούν 

και 

· στις Ο.Π. ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων ενίσχυση ς και με την 

ποσότητα ελαιολάδου για την οποία χορηγείται ενίσχυση μέσω τη ς κάθε 

οργάνωση ς. 

Η ενίσχυση χορηγείται - στους ελαιοκαλλιεργητές που είναι εγκατεστη μένοι 

στα κράτη μέλη και 

έχουν υποβάλλει Δ.Κ. & τίτλους ιδιοκτησίας και 

• αίτηση ενίσχυσης μέχρι 30/6 τη ς κάθε περιόδου . 

Χορηγείται 

α) 

β) 

σε 

(οριστική 

δύο φασεις 

προκαταβολή 

ενίσχυση) 

σαν : 

και 

εκκαθάριση . 

Η προκαταβολή καθορίζεται περίπου τον Σεπτέμβριο που ακολουθεί την 

έναρξη της ελαιοκομική ς περ ιόδου που είναι από ιι l ll έως 3 Ι / Ι οι του 
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επομένου έτους και χορηγείται απο 16/1 Ο με την επιφύλαξη των 

προβλεπομένων ελέγχων, που 6ιενεργούνται. 

Η εκκαθάριση καθορίζεται το αργότερο οκτώ (8) μήνες από την λήξη της 

περιόδου ήτοι για την περίοδο το αργότερο τον Ιούνιο του επομένου έτους 

και χορηγείται εντος 90 ημερών απο τον καθορισμό της. 

Η ενίσχυση πρέπει να καταβάλλεται χωρίς κρατήσεις και στον λογαριασμό 

του 

Στο καθεστώς ενίσχυσης 

παραγωΎού . 

εμπλέκονται: 

α) οι παραγωγοί οι οποίοι μπορούν να είναι μεμονωμένοι ή και συν/νοι 

β) οι ορΎανώσεις 

γ) οι ενώσεις ορ"(ανωσεων παραΎωγων 

δ) τα 

ε) οι 

στ) οι παραλήπτες ελαιοπυρήνα 

Ελαιοκομικό 

αναγνωρισμενα 

παραλήπτες 

παραγωγών 

οι οποίες 

Ελαιοτριβεία 

ελαιολάδου 

Μητρώο 

Ο Καν ΕΟΚ 1638/1998 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον 

Κανονισμό 1513/2001 και στο άρθρο 2α αναφέρει ότι <<από ln ς Νοεμβρίου 

2003 , έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου 2003-2004 τα ελαιό6ενδρα και οι 

αντίστοιχες εκτάσεις η ύπαρξη των οποίων δεν βεβαιώνεται από το Σύστημα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών, καθώς και οι ποσότητες ελαιολάδου που 

παράγονται εξ αυτόJν, δεν δίδουν δικαίωμα ενίσχυσης στην παραγωγή 

ελαιολάδου στο πλαίσιο της ισχύουσας κοινής οργάνωσης τη ς αγοράς στον 

τομέα των λιπαρών ουσιών >>. 

Οι σχετικοί κανονισμοί που ισχύουν Ύια το ελαιοκομικό μητρώο είναι : 

1. Ο 136/66 περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών 

2. Ο 2261/84 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων, σχετικά με την 

χορή"(ηση ενίσχυσης στην παραΎωΎή ελαιολάδου 

3. Ο 2262/84 για την λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα του ελαιολάδου 

4. Ο 2366/98 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης 

στην παραγωγή ελαιολάδου . 

Οι αποφάσεις που ισχύουν είναι 

1. 403567/15-10-2001 Κ.Υ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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Και η εγκύκλιοι 

047676/23 -09-2002 

4.6.3 Ενίσχυση Επιτραπέζιας ελιάς 

Οι σχετικοί κανονισμοί που ισ;(ύουν είναι : 

l. ΚΑΝ(ΕΟΚ) 136/66 περί κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομεα των 

λιπαρών ουσιών. 

2. ΚΑΝ(ΕΚ) 2261/84 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων , σχετικά με 

την χορήγη ση ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου. 

3. ΚΑΝ(ΕΚ) 2262/84 για την λήψη ειδικών μέτρων στον τομεα του 

ελαιολάδου . 

4. ΚΑΝ(ΕΚ) 2366/98 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος 

ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι η 649/200 l και η 880/200 l 

Οι αποφάσεις που ισ;(ύουν είναι οι 243577/ 19-03-02 και η 322885/25-1-

1999 

Και οι εγκύκλιοι οι αριθ . 047603/23-9-02 

Η ενίσχυση στην παρα"(ωγή επιτραπέζιων ελιόJν χορη"(είται στον παραγωγό 

επιτραπέζιων ελιών που προέρχονται από ελαιώνα της Ελλάδας και οι οποίες 

έχουν εισαχθεί για μεταποίηση σε εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτό 

επιχείρηση . Μεταποιημένες θεωρούνται οι ελιές που έχουν υποστεί 

τουλάχιστον για 15 μέρες επεξεργασία με άλμη και οι οποίες έχουν εξαχθεί 

οριστικά από την εν λόγω άλμη και είναι κατάλληλες για ανθρώπινη 

κατανάλωση . 

Για τον υπολογισμό της ποσότητας κατά μονάδα και της ενίσχυσης, 100 

κιλά μεταποιη μένων επιτραπέζιων ελιών θεωρούνται ως ισοδύναμες με 13 

κιλά ελαιολάδου, που δικαιούνται ενίσχυσης 1,3225 Ευρώ/ κιλό ελαιολάδου 

στην παραγωγή , συμφωνα με το άρθρο 5 του Καν . 136/66. 

Ωστόσο για τις ελιές που παρουσιάζονται αφυδατωμένες αφού έχουν 

υποστεί μεταποίηση και έχουν απολέσει τουλάχιστον 20% του βάρους τους 

σε σχέση με τις ελιές που εισήχθησαν για μεταποίηση , ο συντελεστής 
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ισοδυναμεί μεταξύ ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών καθορίζεται σε 16,5 

χιλιόγραμμα ελαιολάδου για ποσότητα 100 χιλιόγραμμων μεταποιημένης 

ελιάς. Το βάρος των μεταποιημένων επιτραπέζιων ελιών πρέπει να είναι 

στραγγισμενο . 

Χορηγείται ένας αριθμός έγκριση ς στις επιχειρήσεις: 

οι οποίες καταθέτουν αίτηση στην αρμόδια ΔΑΑ 

οι οποιες εμπορευονται μεταποιημενες επιτραπέζιες ελιέ ς 

οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις τη ς παραγράφου 3 της αριθμ. 

322885/25-1-99 Απόφασης . 

- διαθέτουν εγκαταστάσεις με τις οποίες μπορούν να μεταποιήσουν 20 

τουλάχιστον τόνους στα νησιά και 50 τόνους στις άλλες περιοχές . 

Η αίτηση αναφέρεται - στις εγκαταστάσεις - δυναμικότητα - με περιγραφή 

των τύπων επεξεργασίας των Επιτραπέζιων ΕλιόJν 

Η εγκεκριμένη επιχείρηση παραδίδει στον παραγωγό βεβαίωση παράδοσης 

και τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται στο καθαρό βάρος των ελιών που 

παραδόθηκαν . 

Η επιχείρηση ενημερώνει τις αρχές μ~χρι την κάθε lΟη κάθε μηνός για τις 

ποσότητες που εισήχθησαν και υπέστησαν μεταποίηση τον προηγούμενο 

μηνα και πριν από την 1 η Ιουλίου με την ονομαστική κατάσταση των 

παραγωγων που παρέδωσαν επιτραπέζιες ελιές και τις αντίστοιχες 

ποσοτητες . 

Ο παραγωγός καταθέτει αίτηση ενίσχυσης πριν από την 1 η Ιουλίου με 

στοιχεια 

τον τοπο εκμετάλλευσης 

- την βεβαίωση παράδοση ς 

που αφορούν : 

την εγκεκριμένη επιχείρηση και 

Πριν τη χορήγηση της ενισχυσης πραγματοποιούνται έλεγχοι στις 

επιχειρήσεις και στους παραγωγούς προκειμένου να επαληθευτεί η 

ποσότητα για την οποία εκδόθηκε βεβαίωση παράδοσης και η ποσότητα 

επιτραπέζιων ελιών που μεταποιήθηκε . 

Οι έλεγχοι διακρίνονται σε: 
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φυσικούς 

ελέγχους 

και 

αιτησεων 

Χορηγείται προκαταβολή και εκκαθάριση τη ς ενίσχυση ς στις προθεσμίες 

που χορηγούνται για την ενίσχυση στην παραγωγή ελαιολάδου. 

4.6.4 Επιστροφή στην παραγωγή για τα ελαιόλαδα που 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ορισμένων κονσερβών 

Οι σχετικοί κανονισμοί που ισχύουν είναι οι 136/66 ,57 1/92 , 

1963/79 

Οι αποφάσεις που ισχύουν είναι οι 457650/3415/ 1981 , 463146/5626/ 1981 

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν βρώσιμο ελαιόλαδο 

ορισμένων κωδικών, κατά την παρασκευή ορισμένων κονσερβό)ν. Η 

επιστροφή που χορηγείται είναι εκείνη που ισχύει την ημέρα υποβολής τη ς 

αίτηση ς ελέγχου . 

Η αίτηση για την πληρωμή τη ς επιστροφής υποβάλλεται στην αρμόδια 

διεύθυνση αγροτική ς ανάπτυξης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 

και περιλαμβάνει το είδος των κονσερβών, τύπο συσκευασίας, βάρος 

συσκευασίας, αριθμό κονσερβών και περιεχόμενο ελαιόλαδο . 

Η αίτηση ελέγχου πρέπει να πρωτοκολληθεί μετά την είσοδο του 

ελαιολάδου στην επιχειρηση και περιλαμβάνει ποσότητα αγοράς 

ελαιολάδου, προέλευση , ποσότητα και είδος κονσερβών που θα 

παρασκευαστούν, ημερομηνία έναρξη ς και λήξη ς τη ς, ημερομηνία αίτηση ς . 

Η αρμόδια διεύθυνση αγροτική ς ανάπτυξης βεβαιώνει την ποσότητα 

ελαιολάδου που υπήρχε στην αποθήκη πριν την έναρξη τη ς παρασκευή ς ,την 

προέλευση, τον αριθμό των κονσερβών που παρασκευάστηκαν και την 

ποσότητα του ελαιολάδου που χρησιμοποιήθηκε. 

Διενεργείται δειγματοληψία, το δείγμα αποστέλλεται στο χημείο του 

κράτους το οποίο σε ανάλυση του, αναφέρει τον αριθμό του δείγματος, το 

μικτό βάρος και τον τύπο συσκευασίας των κονσερβών, το περιεχόμενο 

βρό)σιμο ελαιόλαδο ανά κονσέρβα και την δασμολογική κλάση του 

προϊόντος. 
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Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου 

ελέγχονται αναγνωρίζεται και εκκαθαρίζεται η δαπάνη και προωθούνται για 

την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής. 

4.6.5 Στρεμματική ενίσnση για την διατήρηση της παραδοσιακής 

καλλιέργειας της ελιάς στα νησιά του Αιγαίου 

Οι σχετικοί κανονισμοί που ισχύουν είναι οι Καν . 2019/93 , Καν 

2837/93 . 

Οι αποφάσεις που ισχύουν είναι η 271092/15.10.2003 

Οι εν λόγω κανονισμοί αναφέρονται στην ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των 

Νησιών Αιγαίου και καθορίζουν αφενός ένα ειδικό καθεστώς εφοδιασμού 

και αφετέρου μέτρα στήριξης των τοπικών προϊόντων. Στον τομέα του 

ελαιολάδου αναφέρονται σε μέτρα τα οποία έχουν σχέση με την χορήγηση 

κατ ' αποκοπή στρεμματικής ενίσχυση ς για την διατήρηση των ελαιώνων 

στις παραδοσιακές περιοχές κ:αλλιέρΎειας υπό την προϋπόθεση ότι οι 

ελαιώνες συντηρούνται και διατηρούνται κατα τροπο ώστε να 

εξασφαλίζονται καλές συνθήκες παραγωγής (ύψος ενίσχυση ς 14,50 Ευρώ 

/στρέμμα) . 

Δικαίωμα ενίσχυσης έχουν οι ελαιοκ:αλλιερΎητές των οποίων τα ελαιόδεντρα 

και οι αντίστοιχες εκτάσεις βεβαιώνονται από το Σύστημα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών. Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται μέχρι 15 Ιουνίου - και η 

πληρωμή λαμβάνει χώρα απο 16/10 εως 30 Νοεμβρίου. 

Διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι ( 100%) και επιτόπιοι έλεγχοι σε ποσοστό 

3% επί των αιτήσεων οι οποίοι αυξάνονται ανάλογα με τα ευρήματα. Όταν 

διαπιστωθεί υπέρβαση μεταξύ αιτηθείσας και διαπιστωθείσας έκτασης , 

ανώτερη του 20% η αίτηση απορρίπτεται - Ύια το εν 'λ.όγω έτο ς. Αν η 

υπέρβαση είναι μέχρι 20% η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την 

διαπιστωθείσα εκταση μειωμένη κατά την διαπιστούμενη υπέρβαση . 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι αφορούν: 

μετρηση των εκτασεων 

- διαπίστωση αν πληρείται η πυκνότητα 8 ελαιοδένδρων /στρέμμα 

- επαλήθευση της καλής συντήρησης των ελαιώνων. 
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4.6.6 Προγράμματα δραστηριοτήτων ελαιουργικό)ν φορέων του 

ΚΑΝ(ΕΚ) 1334/02, στον ελαιοκομικό τομέα 

Οι σχετικοί κανονισμοί που ισχύουν είναι οι : 

1. ΚΑΝ(ΕΚ) 1638/98, για την τροποποίηση του ΚΑΝ (ΕΟΚ) 136/66 περί 

δημιουργίας κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των λιπαρό)ν ουσιών. 

2. ΚΑΝ(ΕΚ) 1334/02 τη ς Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 

τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1331/04 τη ς Επιτροπής, σχετικά με τις λεπτομέρειες 

εφαρμογή ς του ΚΑΝ(ΕΚ) 1638/98 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα 

προγράμματα δραστηριοτήτων των Οργανώσεων Ελαιουργικό)ν Φορέων για 

τις περιόδους εμπορίας 2002/2003 και 2003/2004. 

Οι αποφάσεις που ισχύουν είναι οι : 

1. 239789/20-05-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση , με θέμα «Συμπληρωματικά 

μέτρα για την εφαρμογή των ΚΑΝ(ΕΚ) 1638/98 του Συμβουλίου και 

1334/02 τη ς Επιτροπής για τα προγράμματα δραστηριοτήτων των 

Οργανώσεων ΕλαιουρΎικών Φορέων (Ο.Ε . Φ . ) Ύια τις περιόδους εμπορίας 

2002/2003, 2003/2004 και 2004/2005», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

με την αριθ. 302209/27-10-2004 Κ.Υ.Α 

2. 322068/20-12-2004 Υπουργική Απόφαση , Ύια τον καθορισμό 

δικαιολογητικών και διαδικασίας καταβολής της χρηματοδότησης των 

προΎραμμάτων δραστηριοτήτων των εΎκεκριμενων ΟρΎανώσεων 

ΕλαιουρΎικών Φορέων, σε εφαρμοΎή τη ς q,ριθ . 239789/22-05-03 Κ.Υ.Α 

Στο πλαίσιο τη ς ισχύουσας Κοινής ΟρΎάνωσης Αγοράς λιπαρών ουσιών 

ποσοστό 0,8 % των ενισχύσεων που προβλέπονται για την ενίσχυση στην 

παραγωΎή ελαιολάδου για κάθε μια από τις ελαιοκομικές περιόδους 

2002/2003 , 2003 /2004 και 2004/2005, διατίθεται προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα που θα εκπονούνται από εγκεκριμένες 

ορΎανώσεις παραΎωΎών ή άλλες ορΎανώσεις φορέων στους τομείς: 

1) Διοικητικής διαχείρισης και παρακολούθησης της αΎοράς του τομέα 

ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς . 

2) Βελτίωσης των περιβαλλοντικό)ν επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας. 

3) Βελτίωση ς τη ς ποιότητας της παραγωΎής του ελαιολάδου και τη ς 

84 



επιτραπέζιας ελιάς. 

4) Συστήματος ανίχνευση ς, πιστοποίησης και προασπισης της ποιότητας 

ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς . 

4. 7 Νέα ΚΑΠ - Αλλαγές 

4.7.1 Γενικά 

Πριν από τη μεταρρύθμιση τη ς Κοινής Αγροτικής Πολιτική ς τη ς 

Ευρωπαϊκής Ένωση ς το 2003 , οι αγροτικές ενισχύσεις διαμορφώνονταν 

ξεχωριστά για κάθε προϊόν - με βάση το δικό του Κοινοτικό Κανονισμό για 

κάθε συγκεκριμένη Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) - και δίδονταν στους 

δικαιούχους-παραγωγούς ανάλογα μ ε το ύψος/τον όγκο της παραγωγή ς που 

επιτύγχαναν ή τα στρέμματα που καλλιεργούσαν . 

Σχεδόν κάθε Κοινή Οργάνωση Αγοράς είχε της δική της εμπορική περίοδο, 

δηλαδή διαφορετική προθεσμία υποβολή ς αιτήσεων από τους παραγωγούς 

και επίσης διαφορετική έναρξη και καταληκτική ημερομηνία καταβολή ς των 

Ενισχύσεων. 

Για παράδειγμα, 

• οι παραγωγοί που καλλιεργούσαν σιτηρά, αραβόσιτο, ρύζι, ελαιούχα, 

πρωτεϊνούχα, όσπρια κλπ, υπέβαλλαν δήλωση τον Μάιο κάθε χρονιάς και 

πληρώνονταν τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο τη ς επόμενης, 

• οι βοοτρόφοι, που διατηρούσαν ή οδηγούσαν σε σφαγή τα βοοειδή τους 

υπέβαλλαν επίσης . ήλωση στο ΟΣ.Ε τον Μάιο, όπως και στην προηγούμενη 

περίπτωση , αλλά προκειμένου να εισπράξουν το πριμ σφαγής ήταν 

υποχρεωμένοι να υποβάλλουν και άλλη ή άλλες αιτήσεις, ανάλογα με την 

περίοδο τη ς σφαγής, ενώ εισέπρατταν τις ενισχύσεις τον Μάιο του επομένου 

ετους, 

• οι αιγοπροβατοτρόφοι υπέβαλλαν μια δήλωση ΟΣ.Ε για τα ζώα τους το 

αργότερο μέχρι Φεβρουάριο/Μάρτιο κάθε χρόνου, αλλά και δήλωση στο 
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Αροτραία 

Ελαιόλαδο-ελιές 

Βαμβά~α 

Οπωροκηπευτικά 

Αμπελοοινικά 

Βόειο 

Αιγοπρόβειο 

Καπνός 

Λοιπά Καθεστώτα 

Σ\' 1'0 \Ο 

ΟΣ .Ε για τις εκτάσεις που χρησιμοποιούσαν για βοσκότοπους, και 

πληρώνονταν τις ενισχύσεις ακριβώς ένα χρόνο αργότερα, 

• οι ελαιοπαραγωγοί υπέβαλλαν δήλωση καλλιέργειας τον Νοέμβριο, αλλά 

και δήλωση στο ΟΣ.Ε τον Μάιο του επόμενου έτους, καθώς και αίτηση 

ενίσχυσης μέy_ρι το τέλος Ιουνίου του ίδιου έτους , για να εισπράξουν την 

ενίσχυση σε δύο δόσεις, προκαταβολή μ ετά τις 15 Οκτωβρίου και την 

εξόφληση ένα χρόνο αργότερα .. 

• οι καπνοπαραγωγοί και οι βαμβακοπαραγωγοί επίση ς ήταν υποy_ρεωμένοι 

να υποβάλλουν δήλωση στο ΟΣ.Ε τον Μάιο κάθε έτους και παράλληλα να 

φροντίσουν για τη σύναψη συμβάσεων με τους μεταποιητές στους οποίους 

παρέδιδαν το προϊόν τους, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων, 

προκειμένου να εισπράξουν τις ενισχύσεις τους πολλούς μήνες αργότερα. 

- Αντίστοιχες διαδικασίες προβλέπονταν και για τα άλλα προϊόντα και 

κοινοτικά καθεστώτα. 

Στα πλαίσια αυτά, οι πληρωμές ενισχύσεων ανά οικονομικό έτος και 

καθεστώς στα y_ρόνια 2000-2005 δίδονται από τον πιο κάτω πίνακα: 

Ι Γ> . ω . Ωι - 15 . ΙΟ . Ω2 1 Γ> . 1 Ο . Ωl - 1 5 . 10 . 03 16. 10.03 - 15.10.04 1 Γ> . ΙΟ . 04 - 15 . ω . 05 1 Γ> . ΙΟ . 05 -1 5 . 1 Ο . ΟΓ> 

505.468.293 513.625.569 522. 968.446 516.000.809 519.762.729 

558.451 .864 534.604. 966 560.781.792 464.816.378 617.154.448 
1 

569.873.002 656.648.233 640 . .047. 193 726.650. 129 693.129.479 

229.891.507 204.610.910 190.195.286 57.161.045 222. 352.4 71 

16.567.130 21.897.008 17.027. 848 

84.339.193 96.283.125 95.452.688 93.623. 956 90.8 17.800 

131 .551.681 ' 254.955 .385 251. 577.4 75 249.842.389 242.379.927 

363.566.384 314.496.714 

625 .507. 503 589. 514.488 552. 751.242 396. 309 .292 383.008.752 

Από την άλλη πλευρά, οι εισροές κοινοτικών ενισχύσεων που προβλέπονται για τα 

επόμενα χρόνια (νέας ΚΑΠ - Ενιαίας Ενίσχυση ς και με βάση τις ισχύουσες ακόμα 

ΚΟΑ) είναι οι εξή ς: 
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ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 

ΑΠΟΞΗΡ ΑΜΕΝΕΣ Ζ.ΟΤΡΟΦΕΣ 

ΒΑΜΒΑΚΙ 

ΦΑΚΕΣ - ΡΕΒΥΘΙΑ 

ΒΟΕΙΟ Πριμοδότησης σφαγής 

ΒΟΕΙΟ Π.Ε.- πριμοδότηση δαμαλίδων εκτός 

ΠΘΑ 

ΒΟΕΙΟ Ειδική πριμ. ταύρων και θηλ. αγ. 

ΒΟΕΙΟ Πριμοδότηση εκτατικοποίησης 

ΒΟΕΙΟ Πριμοδότηση Νήσων 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΕΠ. ΕΛΙΑ 

ΚΑΠΝΟΣ 

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 

ΑΓΡΑΝΆΠΑΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ 

ΣΙΤΗΡ Α / ΞΗΡΙΚΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤ ΑΡΙ 

ΡΥΖΙ 

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 

Υπόλοιπο από στρογγυλοποίηση 

, 7'" \. \ -\ \ 

1 ΣΠιΨΟΙ Σ.Ιlι)p -

1 

ΟΠ.ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, 
ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 

AΓPΠIL!<Ul ~ V 

ΑΜΠΕΛΟΟ!Ν!ΚΑ ! 

ΤΟΥ ΑΙΓ ΑΙΟΥ: 
" - - - - -- .... __ ...._7 - - .~ - -
ΕΙΠΣΤΡΟΦΕΣ, .. ΡΕΑΝ .ΙΑΝΟΜΗ, ΚΛΠ. 

ΓΕΝ'"J.ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

252.400.000,00 

1.100.000,00 

367.500.000,00 

2.100.000.00 

89.100.000,00 

554 . 900.000,00 

3 78. 9ΩΩ . ΩΩΟ ,ΩΩ 

4 73.234.000,00 

15.400.000,00 

17.941.000,00 

845.000,00 

2.752.019. 900,00 

4.7.2 Νέα ΚΛΠ-Ιστορικό 

12.615.000.00 

0,00 

0,00 

0.00 

8.810.000.00 

33.294.000.00 

7 .578.0()(),()() 

4 7. 323.000,00 

0,00 

1. 794.000,00 

0.00 

Με τον Κοινοτικό Κανονισμό 1782 που ψηφίστηκε στη Σύνοδο της 

Θεσσαλονίκης την 20/6/2003 , οι περισσότερες ενισχύσεις του παρελθόντος 

ενοποιήθηκαν σε μία, την Ενιαία Ενίσχυση. 
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Η Ενιαία Ενίσχυση αντικατεστησε τις παλιές ξεχωριστές ενισχυσεις στα 

σιτηρά, ελαιούχα, πρωτεϊνούχα, όσπρια, ρύζι, σπόρους σποράς, 

αποξηραμένες ζωοτροφές, βαμβάκι, ελαιόλαδο, καπνό, βόειο κρέας και 

τεύτλα. Το γάλα θα ενταχθεί από το 2007. Έμειναν δηλαδή, προσωρινά απ' 

έξω τα νωπά και μ εταποιημ ένα οπωροκηπευτικά καθώς και τα αμπελοοινικά 

προϊόντα, που θα συμπεριληφθούν αργότερα. 

Η Ενιαία Ενίσχυση αποφασίστηκε να χορηγείται κατ' έτος ασχέτως είδους 

και ύψους τη ς παραγωγής (γι ' αυτό και ονομάστηκε αποσυνδεδεμένη ή 

αποδεσμευμένη). Η αξία τη ς ανά δικαιούχο παραγωγό εξαρτάται από το 

ύψος των ενισχύσεων που είχαν εισπραχθεί κατά την τριετία 2000-2002. Ο 

λόγος που προβλή θηκε στα πλαίσια των συζητήσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ll.O.E.) ήταν να μη βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη 

θέση οι παραγωγοί τη ς Ε.Ε. , με άμεση στήριξη τη ς παραγωγής τους, έναντι 

άλλων φτωχών χωρών. Ενώ οι αγρότες τη ς Ε.Ε. διατηρούν πλέον τις 

επιδοτήσεις τους, που θα καταβάλλονται όμως με άλλο τρόπο. Έτσι η 

πληρωμή αυτής τη ς «Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης» στους αγρότες

κτηνοτρόφους, είναι βασισμένη στα «δικαιώματα» των παραγωγό)ν, που 

αποτελούν τον τίτλο βάσει του οποίου θα τους καταβάλλεται η ενίσχυση 

μέχρι το 2013 . 

Η «Ενιαία Ενίσχυση» πράγμ ατι, υποδιαιρείται σε ατομικά δικαιώματα . Το 

ατομικό δικαίωμα ενίσχυση ς αποτελεί την ενίσχυση που θα λαμβάνει ο 

παραγωγός ανά εκτάριο γης. 

4.7.3 Τρόπος υπολογισμού - πληρωμής 

Η αξία του υπολογίζεται κατά βάση από το μεσο συνολικό ποσο 

ενίσχυση ς που έλαβε ο παραγωγός τα έτη 2000, 2001 και 2002 (περίοδος 

αναφοράς) δια του μέσου όρου τη ς έκταση ς που χρησιμοποιήθηκε κατά τη 

συγκεκριμ ένη τριετία (2000-2002) για την είσπραξη των συγκεκριμ ένων 

ενισχυσεων. 

Ειδικά στο ελαιόλαδο, υπολογίζεται και το 1999 στην περίοδο αναφοράς, ο 

δε αριθμός των ατομικών δικαιω μάτων προκύπτει από το ελαιοκομ ικό 

εκτάριο , που συσχετίζει την έκταση του με τον αριθμό των ελαιόδεντρων 
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που βρίσκονται σ ' αυτήν . Ο υπολογισμός του ελαιοκομικού εκταριου σε 

περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται προβλήματα στο υφισταμενο 

Ελαιοκομικό Μητρώο, δεν επηρεάζει τη συνολική αξία των ατομικών 

δικαιωμάτων. 

Τα ατομικά δικαιόJματα (συνολικά η μέρος αυτόΝ) μπορούν να 

μεταβιβάζονται με κληρονομιά ή δωρεά, να πωλούνται με ή χωρίς την 

αρχική έκταση γη ς, ανάλογα μ ε την περίπτωση , ή ακομα και να 

ενοικιάζονται, πάντα όμως μαζί με την έκταση . 

Ο δικαιούχος της Ενιαίας Ενίσχυσης είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για 

την παραγωγική αξιοποίηση τη ς έκτασης που διαθέτει ή να διατηρεί 

αντίστοιχη έκταση γης σε καλή γεωργική κατάσταση . 

Τα δικαιώματα ενεργοποιούνται σε ετήσια βάση , αρχή ς γενομένης από την 

πρωτη και σημαντικότερη ενεργοποίηση , η οποία στη χώρα μ ας 

ολοκληρώθηκε μέχρι ι 5-06-2006. 

Όσα δικαιώματα δεν ενεργοποιηθούν κατα την πρώτη ενεργοποιη ση 

μεταφέρονται αυτόματα στο εθνικό απόθεμα, ενώ για τα επόμενα y..,ρόνια τα 

δικαιώματα μπορεί να μην ενεργοποιηθούν , αλλά όχι πάνω από τρία 

χρόνια . Αν παραμείνουν ανενεργά πέραν της Jετίας, τότε μεταφέρονται στο 

εθνικό απόθεμα. Τη διαχείριση των μεταβολών των δικαιωμάτων 

αναλαμβάνει ο ΟΙJΕΚΕΠΕ. 

Η Ενιαία Ενίσχυση καταβάλλεται από την l η Δεκεμβρίου μέχρι την JΟη 

Ιουνίου του επόμενου χρόνου . 

Για την εφαρμογή της Ενιαίας Ενίσχυσης, συμφωνα με τον Κανονισμό, 

κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίσει ένα «Ολοκληρωμένο Σύστημ α 

Διαχείριση ς και Ελέγχου» (ΟΣ.Ε) που πρέπει να περιλαμβάνει: 

• μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα στοιχεία των δικαιούχων που 

. ' , , 
περιεχονται στις αιτησεις παροχης ενισχυσης, 

• ένα ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων μ ε τη χρηση 

συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριόJν (GIS), 

ένα σύστημα προσδιορισμού και καταγραφή ς των δικαιωμάτων 

Ενίσχυση ς, που περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια τη ς εκμετάλλευση ς και 

τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων της Ενιαίας Ενίσχυση ς, 
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• τις Αιτήσεις καταβολής Ενίσχυσης, 

• ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου που περιλαμβάνει και συστημα 

αναγνώρισης και καταγραφή ς των ζώων και 

• ένα μοναδικό σύστημα καταγραφή ς τη ς ταυτότητας κάθε γεωργού, που 

υποβάλλει αίτηση για παροχή ενίσχυση ς. 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου πρέπει να διασφαλίζει 

τη συμβατότητα ανάμεσα στην ηλεκτρονική βάση δεδο μ ένων, το σύστημα 

αναγνώρισης αγροτεμαχίων και την διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων 

Πέντε ακόμη σημαντικά στοιχεία περιλαμβάνει η αναθεό)ρηση τη ς Κοινή ς 

Αγροτική ς Πολιτική ς του 2003 που οδηγε ί στην Ενιαία Ενίσχυση : 

• Η εισαγωγή τη ς έννοιας τη ς πολλαπλής συμμόρφωσης που σημαίνει ότι 

προϋπόθεση πληρωμής τη ς ενιαίας αποδεσμευμένη ς ενίσχυση ς αποτελεί ο 

σεβασμός από τους παραγωγούς των Κοινοτικών Οδηγιών σχετικόJν με τη 

δημόσια υγεία, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του 
1 

περιβάλλοντος . 

• Η εισαγωγή τη ς δυναμικής διαφοροποίηση ς, δηλαδή τη ς παρακράτησης 

από κάθε δικαιούχο Ενιαίας Ενίσχυση ς, μικρού ποσοστού κάf1ε χρόνο (3% 

το 2005, 4% το 2006 και 5% από το 2007 και μετά) που προορίζεται για τη 

χρηματοδότηση του δεύτερου Πυλώνα, δηλαδή των μετρων και 

προγραμματων Αγροτικής Ανάπτυξη ς. Όμως το ποσοστό αυτό που 

παρακρατειται, επιστρέφεται, το αργότερο μέy_ρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους, στους παραγωγούς για το μέρος τη ς ετήσιας ενίσχυσης του μέχρι 

5.000 €. Η εφαρμογή τη ς δυναμικής διαφοροποίηση ς ξεκίνησε υποχρεωτικά 

από τις πληρωμές του 2005, ανεξάρτητα από την έναρξη τη ς εφαρμογής τη ς 

νέας Κ.Α.Π. στη χόψα μας. 

• Η δημιουργία εθνικού αποθέματος_για την κατανομή νέων δικαιωμάτων 

Ενιαίας Ενίσχυση ς σε νέους αγρότες και επενδυτές, οι οποίοι ξεκίνησαν τη 

γεωργική δραστηριότητα τους μετά την περίοδο αναφοράς, δηλαδή από το 

2003 . Για τη δημιουργία του εθνικού αποθέματος προβλέπεται από τον 

Κοινοτικό Κανονισμό ομοιόμορφο ποσοστό μ είωση ς, μέχρι 3%, επί τη ς 

αξίας των δικαιωμάτων τη ς Ενιαίας Ενίσχυση ς . Στην περίπτωσή μας, 

εφαρμόστηκε ποσοστό μείωση ς 2% και δημιουργή θηκε απόθεμα αξίας 
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44.000 .000 €, το οποίο με απόλυτα αντικειμενικά και διαφανή κριτηρια 

κατανεμήθηκε σε νέους αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών, με ή χωρίς 

σχέδιο βελτίωσης . 

· Χρηματοδότηση προγραμμάτων ποιότητας και οργανώσεων ελαιουργικών 

φορέων, ως κίνητρο ανταγωνιστικότητας, σε τομ είς για τους οποίους 

επιδιώκεται η παραγωγή προϊόντων υψηλή ς προστιθέμενη ς αξίας, ή η 

στροφή τη ς παραγωγής σε προϊόντα ονομασίας προέλευση ς, γεωγραφική ς 

ένδειξης, ολοκληρωμένης διαχείρισης κλπ. στα οποία μπορούν να μετέχουν 

όλοι οι παραγωγοί, ανεξαρτήτως αν είναι κάτοχοι δικαιωμάτων τη ς Ενιαίας 

Ενίσχυση ς. Κατά την έννοια αυτή μετά την πλήρη αποδέσμευση των 

ενισχύσεων από την παραγωγή , κρίθηκε επιβεβλημένη η παρακράτηση 

μικρών ποσοστών συγκεκριμ ένων τομέων (ποιοτικό παρακράτημα) για τη 

χρηματοδότηση προγραμμάτων ποιότητας στον τομέα των δημητριακών 

(σκληρό σιτάρι, αραβόσιτος), του ελαιολάδου, του αιγοπροβείου κρέατος 

(παραγωγή φέτας ΠΟΠ), καθώς και του βοείου κρέατος (παραγωγή σφάγιων 

ποιότητας). 

Οι πιο πάνω διαδικασίες καθόJς και μ ειώσεις, που τελικά δεν χάνονται και 

επιστρέφουν μ ε άλλον τρόπο στους αγρότες, προσδιορίστηκαν σε 

συνεργασία μ ε τους φορείς των αγροτών και την ΠΑΣΕΓΕΣ. 

· Η εισαγωγή του συστήματος παροχή ς Γεωργικών Συμβουλών_μ ε κοινοτική 

χρηματοδότηση , που ξεκίνησε στη χόJρα μας από τον Ιανουάριο 2007 . 

Σύμφωνα με τις κανονικές ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν τον Ιούνιο του 

2003 , το ύψος τη ς Ενιαίας Ενίσχυση ς βασίζεται στο μέσο όρο των 

αντίστοιχων ενισχύσεων που εισέπραξε κάθε δικαιούχος των παραπάνω 

καθεστώτων κατά την τριετία 2000-2002, εκτός από το ελαιόλαδο, για το 

οποίο ισχύει τετραετή ς περίοδος αναφοράς 1999-2002 . 

Η Ενιαία Ενίσχυση καταβάλλεται κάθε χρόνο μ ετά απο αιτηση του 

παραγωγού, ανεξάρτητα από το ύψος και το είδος τη ς τρέχουσας 

παραγωγή ς. Το ποσόν τη ς ενίσχυσης εξαρτάται από τον αριθμό και την αξία 

των οριστικών δικαιωμάτων του κάθε δικαιούχου, που προκύπτουν από τα 

ιστορικά στοιχεία τη ς περιόδου αναφοράς και τα οποία περιλαμβάνονται σε 
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ατομικό για κάθε ενδιαφερόμενο φύλλο υπολογισμού δικαιωμάτων τη ς 

Ενιαίας Ενίσχυσης. 

Για την καταβολή της Ενιαίας Ενίσχυση ς ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος 

να δηλώνει κάθε χρόνο με αίτησή του που υποβάλλεται η λεκτρονικά το 

αργότερο μέχρι 15 Μαiου, ότι διατηρεί στη διάθεσή του τόσα στρέμματα, 

όσα αναγράφει το ατομικό του φύλλο οριστικών δικαιωμάτων, δηλαδή όσα 

καλλιεργούσε και την περίοδο αναφοράς. 

Η Ενιαία Αίτηση αντικαθιστά τις αιτήσεις του παρελθόντος και καλύπτει 

εκτός από την Ενιαία Ενίσχυση , τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των ειδικι!Jν 

καθεστώτων - βαμβάκι, σπόροι σποράς, ειδική πριμοδότηση ποιότητας για 

το σκληρό σιτάρι, ειδική ενίσχυση στο ρύζι, καθώς και τις ενισχύσεις για τις 

ενεργειακές καλλιέργειες, σόργο, ελαιοκράμβη κλπ. και τα πρωτεϊνούχα . 

Στην Ενιαία Αίτηση, έχουν συμπεριληφθεί και όλα τα συμβατά καθεστώτα, 

όπως ακριβώς ίσχυε και κατά το παρελθόν (οπωροκηπευτικά, αμπελοοινικά, 

προωρη συνταξιοδότηση , εξισωτική αποζημίωση , δάσωση, 

αγροπεριβαλλοντικά), προκειμένου να είναι δυνατή η διασταύρωση των 

δηλουμένων στοιχείων πριν την πληρωμή με την ηλεκτρονική βάση 

δεδομένων, με το γεωγραφικό σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, το 

σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής δικαιωμάτων, το συστημα 

καταγραφης ετήσιων ενισχύσεων, καθώς και το ολοκληρωμ ένο συστημα 

ελέγχου . 

Η ανάγκη συστηματική ς και αυστηρής διασταύρωση ς στοιχείων επιβάλλεται 

από την Ε .Ε. για λό"(ους νομιμότητας και διαφάνειας. Είναι άλλωστε 

γνωστές οι κοινοτικές επισημάνσεις για παρατυπίες του παρελθόντος, που 

οδηγούσαν σε επιβολή καταλογισμών και κυρώσεων . Είναι θετικό το 

"(εγονός ότι, όπως επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκ1Ί Επιτροπή, έχει 

σημειωθεί σημαντική πρόοδος το 2005 και 2006. 

Έτσι, οι αγρότες υποβάλλουν πλέον μία και μόνο αίτηση το χρόνο (Ενιαία 

Αίτηση) στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι ενισχύσεις τη ς Νέας 

Κοινής Αγροτική ς Πολιτικής. 

Η υποβολή το 2006 τη ς Ενιαίας Αίτηση ς από τους δικαιούχους δικαιωμάτων 

της Ενιαίας Ενίσχυσης σηματοδότη σε και την Ενεργοποίηση των 
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δικαιωμάτων τη ς Ενιαίας Ενίσχυσης . δηλαδή , ε μπρόθεσμη αίτηση Ενιαίας 

Ενίσχυσης υπέβαλαν όλοι οι δικαιούχοι δικαιωμάτων τη ς Ενιαίας Ενίσχυσης 

το 2006 για να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους, προκειμένου, μετά από 

τους απαραίτητους ελέγχους (διασταυρωτικούς, επιτόπιους και πολλαπλής 

συμμόρφωσης) να τους καταβληθεί η Ενιαία Ενίσχυση . 

Η διαδικασία αυτή μέσω των Ε.Α.Σ. με καταβολή τέλους στις Ε. Α.Σ . απ' 

τον αγροτη , που καθορίστηκε από την ΠΑΣΕΓΕΣ και τις Ε . Α.Σ., 

εφαρμοζόταν και κατά το παρελθόν για κάθε δήλωση ξεχωριστά . 

Τα ατομικά δικαιώματα σε αριθμό και αξία υπολογίστηκαν απο τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση το αρχείο πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων, 

σύ μφωνα με τα πραγματικά και ακριβή ατομικά ιστορικά στοιχεία κάθε 

δικαιούχου κατά την «περίοδο αναφοράς», όπως ακριβώς προβλέπεται από 

τις κοινοτικές διατάξεις του 2003 και 2004 σε πρώτο στάδιο ως προσωρινά 

ατομ ικά δικαιώματα, τα οποία γνωστοποιή θηκαν στους ενδιαφερόμενους με 

κάθε πρόσφορο μέσο , έντυπο ή ηλεκτρονικό, καθώς και από τις ιστοσελίδες 

του Οργανισμού. Αποτελούν δηλαδή πιστή αντιγραφή των δεδομένων, με 

βάση τα οποία καταβλήθηκαν οι επιδοτήσεις (ποσότητα παραγωγη ς, 

εκτάσεις, αρ ιθμός ζώων) κατά την περίοδο 2000-2002. 

Η Ενιαία Ενίσχυση πληρώνεται στους δικαιούχους δικαιωμάτων μετά την 

υποβολή της αίτησης ενεργοποίηση ς και την πραγματοποίηση των 

απαραίτητων ελέγχων;. 

Το ύψος τη ς Ενιαίας Ενίσχυσης για κάθε παραγωγό δεν είναι το ίδιο και 

εξαρτάται από δύο παράγοντες: 

1. την ονομαστική αξία των δικαιωμάτων του κάθε ενδιαφερομένου 

δικαιούχου, όπως έχει υπολογιστεί μ ε βάση τα στοιχεία πληρωμόJν τη ς 

περιόδου αναφοράς, 

2. τον αριθμό των δικαιωμάτων, τα οποία πραγματικά και αποδεδειγμένα 
, , 

εχει ενεργοποιη σει. 

Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοι που έχουν δηλόJσει στην αίτησή τους 

επιλέξιμ ες εκτάσεις ίσες με τον αριθμό που αναγράφεται στον Τίτλο των 

Οριστικών τους δικαιωμάτων αναμ ένουν να πληρωθούν για το σύνολο της 

αξίας που επίση ς αναγράφεται στον προαναφερθέντα Τίτλο. 
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Και αυτό γιατί η δήλωση και μόνον των επιλέξιμων εκτάσεων δεν επαρκεί, 

αλλά απαιτείται και ο προσδιορισμός του Ι 3ψήφιου μοναδικού κωδικού 

αναγνώρισης του κάθε τεμαχίου επί του χάρτη, ώστε μετά από 

μηχανογραφική διασταύρωση των χαρτογραφικών στοιχειων να 

αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί από ένα και 

μόνον παραγωγό . Αφού κάθε αγροτεμάχιο προσδιορίζεται με ξεχωριστό 

13ψηφιο κωδικό. 

Επομένως οι παραγωγοί δικαιούχοι δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης οι 

οποίοι έχουν δηλώσει σωστά και πλήρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς του 2003, επί της αίτησης 

ενεργοποίησης και επιπλέον τα στοιχεία τους μετά από τους απαραίτητους 

ελέγχους διασταύρωσης δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα, θα 

πληρωθούν από τα μέσα Νοεμβρίου, ως προκαταβολή , το 50% της 

προβλεπόμενης αξίας της Ενιαίας Ενίσχυσης, όπως προβλέπει ο κοινοτικός 

κανονισμός 1540/06. 

Παραγωγοί οι οποίοι με τη δήλωση του 2006 δήλωσαν επιλέξιμες εκτάσεις 

μικρότερες από τον αριθμό των δικαιωμάτων που αναγράφεται στον Τίτλο 

των Οριστικών τους δικαιωμάτων, σημαίνει ότι ενεργοποίησαν μικρότερο 

αριθμό δικαιωμάτων από τον απαιτούμενο με αποτέλεσμα να αναμένουν 

πληρωμή μικρότερη από την αναγραφόμενη συνολική αξία, επί του Τίτλου 

τους, ίση με το ποσοστό του αριθμού των δικαιωμάτων που ενεργοποίησαν, 

επί την αναγραφομένη επί του Τίτλου μοναδιαία αξία δικαιώματος. 

Τα υπόλοtπα δικαιώματα που δεν ενεργοποιήθηκαν μεταφέρονται αυτόματα 

στο εθνικό απόθεμα για να διανεμηθούν σε άλλους παραγωγούς . 

Παραγωγοί οι οποίοι με τη δήλωση του 2006 δήλωσαν επιλέξιμες εκτάσεις 

ίσες με τον αριθμό των δικαιωμάτων που αναγράφεται στον Τίτλο των 

Οριστικών τους δικαιωμάτων, αλλά κατά την μηχανογραφική επεξεργασία 

διασταύρωσης των στοιχείων της αίτησης διαπιστώνεται ότι ορισμένα ή όλα 

τα αγροτεμάχια τους έχουν δηλωθεί και από άλλους παραγωγούς του ίδιου ή 

άλλου νομού,_δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στις πληρωμές των 

προκαταβολών, πριν διευθετηθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ακόμη 
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και με προσφυγή σε δικαστήρια από τους διεκδικητές, οι αναγκαίες αλλαγές 

και διορθώσεις. 

Για τη διευκόλυνση των Ε. Α.Σ . και για την υποστήριξη του εισοδή ματος των 

ενδιαφερομένων παραγωγών το αρχείο μ ε τα αποτελέσματα από τη 

μηχqνογραφική επεξεργασία των στο ιχείων των δηλωθέντων αγροτεμ αχίων, 

καθώς και των λαθών και κάθε είδους ελλείψεων, έχει τεθεί από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ ' επανάληψη και δ ιαδοχικά υπόψη των Ε . Α.Σ . μέσω του 

δικτύου του ΟΠΕΚΕΙΙΕ, ώστε ο ι ενδ ιαφερόμενοι να προχωρήσουν έγκαιρα 

στις απαραίτητες διορθόJσεις . 

Έτσι πολλοί παραγωγοί έχουν ενημερωθεί από τις Ε . Α.Σ., στις οποίες είναι 

μέλη , για την αναγκη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων στοιχειων 

γεωγραφικού εντοπισμού των δηλωθέντων αγροτεμαχίων, προκειμένου να 

διασφαλίσουν την ενεργοποίηση του συνολικού αριθμ ού των δικαιωμάτων 

τους και να κατοχυρόJσουν το σύνολον των επιδοτήσεων για τα επόμενα 

χρόνια μ έχρι το 20 ι 3. 

Η εισαγωγή των αποτελεσμάτων των ελέγχων κάθε μορφη ς, η 

μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχειων μ ε τις βάσεις δεδομένων 

(αναγνώριση ς αγροτεμαχίων, ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο, 

κτηνιατρική βάση δεδομένων, κλπ. ) η έκδοση καταστάσεων πληρωμής, οι 

έλεγχοι πληρωμή ς και η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των 

δικαιούχων, αποτελούν αρμοδ ιότητα και ευθύνη των υπηρεσιών του 

ΟΠΕΚΕΠΕ σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

Τα χρήματα τη ς Ενιαίας Ενίσχυση ς γ ια όλους τους παραγωγους, 

κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό τους, αυτόν που με ευθύνη τους 

έχουν δηλώσει στο έντυπο τη ς αίτηση ς που έχουν υποβάλει. 

4. 7.4 Αλλαγέc. που επέφερε η νέα ΚΑΠ 

1. Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή είναι η αναγκαστική συνεργασία που 

έπρεπε να έχουν ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί η νέα ΚΑΠ. 

Σε όλες τις μέχρι σήμερα φάσεις του έργου, δ ιαρκή ς υπήρξε η συνεργασία 

του ΥΠ.Α.Α.&Τ. και του ΟΙΊΕΚΕΠΕ με την ΠΑΣΕΓΕΣ και τις 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις, σε θέματα ενημέρωσης ή εκπαίδευσης των 
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Ενώσεων καθώς και διαχείριση ς των επιδοτήσεων με σημαντικη χρονικη 

ανοχη . 

2. Η διαφάνεια στην έκδοση και κατανομή των δικαιωμάτων . Για πρώτη 

φορά στη χώρα μας, όλες οι δ ιαδ ικασίες έκδοση ς και κατανομης των 

δικαιωμ άτων, αιτήσε ις αναθεόψηση ς τους, διαδικασίες εκδίκασης των 

αιτημάτων αναθεώρηση ς, έκδοση οριστικών δικαιωμάτων, έκδοση προ

εκτυπωμένων Αιτήσεων, εισαγωγή στη βάση δεδομ ένων των Αιτήσεων κλπ. 

εγιναν μηχανογραφικά, τηρώντας όλους τους κανονες ασφαλείας 

πλη ροφοριακών συστημάτων, χωρίς την παρέμβαση του ανθρό)πινου 

παράγοντα . 

3. Το ελαιοκομικό μητρώο. Η καταρτιση του ελαιοκομικού μητρωου 

αποτελούσε υποχρέωση τη ς χώρας μας για την δημιουργία μιας 

γεωγραφική ς βάση ς δεδομένων, όπου θα απεικονίζονταν τα ελαιόδεντρα 

όλη ς τη ς χόJρας . 

Το έργο αυτό ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2003 , 

εξακολουθεί όμως να έχει αρκετά προβλήματα. 

4. Αυτοματοποίηση τη ς όλη ς δ ιαδικασίας 

Η υποβολή των αιτήσεων τη ς Ενιαίας Ενίσχυση ς στο μέλλον, αποτελεί 

επανάληψη τη ς διαδικασίας που ή δη ακολουθήθηκε και επομένως 

διευκολύνεται σημαντικά το έργο, καθώς υπάρχει ή δη όλη η υποδομή και 

λειτουργική βάση δεδομένων . 

4.8 Κανόνες Εμπορίας Ελαιολάδου 

Οι νέες προδιαγραφές (κανόνες) εμπορίας του ελαιολάδου, όπως αυτές 

καθορίστηκαν με τον Καν(ΕΚ) αριθ. 10 19/2002 τη ς 13/6/2002 και ισχύουν από 

1/ 1 1 /2003 , παρατίθενται αφορούν : 

α) την αναφορά στις κυριότερες αλλαγές που επέφερε ο Καν(ΕΚ) 1 Ο 1 9/02, 

γ) την συνοπτική παρουσίαση τη ς επισήμανσης του ελαιολάδου σύμφωνα με τον 

Καν. (ΕΚ) 10 19/02 αλλά και την βασική οδηγία 2000/ 1 3/ΕΚ. 

Αναλυτικότερα 
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1) Στο λιανικό εμπόριο επιτρέπεται η πό)ληση ελαιολάδου σε συσκευασίες 

μέχρι 5 λίτρα 

2) Οι ονομασίες των ποιοτικών κατηγοριών που κυκλοφορούν στο στάδιο του 

λιανικού εμπορίου είναι πλέον: 

- Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με μέγιστη οξύτητα Ο , 80 

- Παρθένο ελαιόλαδο , με μέγιστη οξύτητα 2ο 

- Ελαιόλαδο - αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα 

ελαιόλαδα, με μέγιστη οξύτητα lo 

- Πυρηνέλαιο, με μέγιστη οξύτητα l ο 

3) Συμπληρωματικές περιγραφικές πληροφορίες θα πρέπει να παρατίθενται 

στη δευτερεύουσα ετικέτα, για κάθε ποιοτική κατηγορία ως εξής : 

α) Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγοριας που 

παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. 

β)Παpθένο ελαιόλαδο Ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας απο ελιές και 

μόνο με μη χανικές μεθόδους 

γ) Ελαιόλαδο - αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα 

ελαιόλαδα. Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί 

εξευγενισμό και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές 

δ) Πυρηνέλαιο 'Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται 

από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου 

και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές 

4) Προσδιορισμός της καταγωγής, δηλαδή ένδειξη γεωγραφικού ονόματος π.χ. 

«Ελληνικό προϊόν», «προϊόν ΕΕ» κλπ. επιτρέπεται μόνο για το εξαιρετικό παρθένο 

και το παρθένο ελαιόλαδο. 

5) Προαιρετικές ενδείξε ις δύναται να αναγράφονται, εφ' όσον πληρούνται οι 

αντίστοιχες προϋποθέσε ις : 

α) «Πρώτη πίεση εν ψυχρώ» - «First Cold Pressing» - «Premiere pression a 
froid» 

Μόνο για τα Παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που 

λαμβάνονται σε θερμοκρασία κάτω από 270 C κατά την πρώτη μηχανική πίεση του 

ελαιοπολτού με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά πιεστήρια 

(παραδοσιακά ελαιοτριβεία). 
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β) «Εξαγωγή εν ψυχρώ»- «Cold Extraction»- «Extrait a fΊ-o i d» 

Μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που 

λαμβάνονται σε θερμοκρασία κάτω από 270 C με διήθηση ή με φυγοκέντριση του 

ελαιοπολτού (φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία) . 

γ) Οξύτητα 

Η ένδειξη τη ς οξύτητας ή τη ς ανώτατη ς οξύτητας μπορεί να αναγράφεται μόνο αν 

συνοδεύεται από την ένδειξη , με χαρακτήρ ες του ίδιου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό 

πεδίο , του δείκτη υπεροξειδίων, τη ς περιεκτικότητας σε κηρούς και τη ς 

απορρόφηση ς στο υπεριό)δες (Δείκτη ς Κ) , όπως καθορ ίζονται στον Καν(ΕΟΚ) 

2568/91 . 

Σημειώνεται οτι οι μέγιστες οξύτητες κατα ποιοτική κατηγορία ελαιολάδου 

καθορίζονται από 1 η ς Νοεμβρίου 2003 σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 15 13/0 1, 

τροποποιητικό του Καν 136/66/ΕΟΚ, ως εξή ς: 

- Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο με οξύτητα Max Ο . 80 

- Παρθένο Ελαιόλαδο με οξύτητα Max 2ο 

- Ελαιόλαδο- αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα 

με οξύτητα Max 1 ο 

- Πυρηνέλαιο με οξύτητα Max l ο 

δ) Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 

Από 1/7/2008, οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παρθένων 

ελαιολάδων - Panel Test (άρωμα, γεύση κλπ) μπορούν να αναγράφονται, μόνο αν 

βασίζονται σε πιστοποιητικό που θα εκδίδεται με βάση τα αποτελέσματα τη ς 

αναλυτική ς μεθόδου η οποία προβλέπεται από τον Καν (ΕΟΚ) 2568/91 

6) Αποδεικτικά στοιχεία για προαιρετικές ενδείξεις και μείγματα 

Κάθε τυποποιητική μονάδα που αναγράφει στην επισήμανση των προϊόντων τη ς 

προαιρετικές ενδείξε ις υποχρεούται να αποδεικνύει ή να επαλη θεύει την ακρίβεια 

των 

ενδείξεων αυτών, με βάση ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω στο ιχεία : 

α) πραγματικά στοιχεία που έχουν καθοριστε ί επιστημονικά 

β) αποτελέσματα αναλύσεων η αυτοματων καταχωρήσεων επι 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων 
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γ) διοικητικές ή λογιστικές πληροφορίες που τηρουνται συμφωνα με 

κοινοτικές ή/και εθνικές νομοθεσίες 

7) Μείγματα ελαιολάδου - σπορέλαιων 

Στις περιπτώσεις μειγμάτων ελαιολάδου (μια από τις προαναφερθείσες τεσσερις 

ποιοτικές κατηγορίες) με φυτικά έλαια - σπορέλαια, η ονομασία πόJληση ς του 

προϊόντος είναι η ακόλουθη : «Μείγμα φυτικών ελαίων (ή τα συγκεκριμένα φυτικά 

έλαια- η λιέλαιο, σογιέλαιο, κλπ) και ελαιολάδου», ακολουθούμενη αμέσως μετά, 

από την ένδε ιξη του ποσοστού του ελαιολάδου στο μείγμα. 

Η παρουσία του ελαιολάδου στη σήμανση των μειγμάτων μπορεί να αναφέρεται με 

εικόνες ή γραφικές παραστάσεις μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του 

ελαιολάδου είναι πάνω από 50%. 

8) Έναρξη εφαρμο'ffiς /Διάθεση αποθεμάτων 

Τα ελαιόλαδα που τυποποιούνται από 1 ης Νοεμβρίου 2003 και μετά, υποχρεωτικά 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ 

5. 1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια τη ς εργασίας αποφασίστηκε να γίνει μελέτη τη ς παραγωγή ς , 

της κατανάλωση ς των εξαγωγών κάποιων χωρών σε σχέση με τα παγκοσμια 

δεδομένα αλλά και με τα δεδομένα τη ς Ευρωπαϊκής Ένωση ς. 

Η πηγή για τα δεδομένα είναι το παγκόσμιο συμβούλιο ελαιολάδου και αφορούν 

την περίοδο 1990 έως και 2008, με τιμές ανά έτος . 

Τα δεδομένα είναι η παγκόσμια παραγωγή , η παραγωγή τη ς Ευρωπαική ς 

Ενωση ς,η παραγωγή τη ς Αυστραλίας, η παραγωγή τη ς Τουρκίας, η παραγωγή τη ς 

Τυνησίας ,η παραγωγή του Μαρόκου ,η παραγωγή τη ς Ισπανίας , η παραγωγή τη ς 

Ιταλίας ,η παραγωγή τη ς Ελλά.δας , οι παγκόσμιες εισαγωγές, οι εισαγωγές των 

fΠΙΑ, οι εισαγωγές τη ς Αυστραλίας, ο ι εισαγωγές τη ς Ιαπωνίας,η παγκόσμια 

κατανάλωση , η κατανάλωση τη ς Ευρωπαϊκή ς ένωσης , οι εξαγωγές τη ς 

Ευρωπαϊκή ς ένωση ς , οι εξαγωγές τη ς Τυνη σίας , ο ι εξαγωγές τη ς Αυστραλίας , οι 

εξαγωγές τη ς Τουρκίας , οι παγκόσμιες εξαγωγές 

Θέλουμε να εξετάσουμε: 

• τις αποδόσε ις των διαφόρων χωρών 

• τις αποδόσεις σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

• τις συσχετίσεις μεταξύ των αποδόσεων 

• μελλοντικές προοπτικές 

Χρειαζόμαστε : 

• Δεδομένα 
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• Μέθοδο ανάλυσης 

5.2 Περιγραφή των δεδομένων 

Τα δεδομένα μας προέρχονται από τα στατιστικά στοιχεια του 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛJΟΥ ΕΛΑΙΟΛΆΔΟΥ και αφορούν τιμές που 

δ ιαμορφώθηκαν ανά ελαιοκομική περίοδο από το 1990/9 1 έως και 2007 /08 , με 

τιμες ανα ετος . 

Ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 18 και ο αριθμός των αρχικψν μεταβλητών μας 

είναι 20 . 

Η ονομασία των μεταβλητών στα πλαίσια τη ς εργασίας θα γίνει με αγγλικούς 

χαρακτήρες και σε αντιστοίχηση με τα ονόματα που αναφέρονται στην εισαγωγή ως 

εξή ς : 

pagosmia-paragogi ,ee-paragogi , austι·ali a-paragogi , tui-kia-pai-agogi , tuni s

paragogi , marok-paragogi , spain-paragogi , greece-paragogi , italy-paragogi , 

pagosιnies-ei sagoges , usa-ei sagoges , australia-eisagoges , japan-eisagoges 

pagosmia-katanalosi , ee-katanalosi , ee-exagoges , tunis-exagoges , australia

exagoges , turkia-exagoges ,pagosmies-exagoges 

Τα αρχικά δεδομένα παρουσιάζονται στο παράρτημα - πίνακας 9 και τα οποία για 

να τα μελετήσουμε πρέπει να τα μετασχηματίσουμε , δηλαδή να τα εκφράσουμε σε 

ομοειδές μέγεθος . 

Αυτό θα επιτευχθεί κάνοντάς τα αποδόσεις , δηλαδή ποσοστά. 

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την μελέτη είναι το SPSS. 

Αναλυτικά θα κάνουμε τις εξής ενέργε ιες : 

l . Θα μετατρέψουμε τις τιμές των μεταβλητών μας σε λογαριθμικές δηλαδή σε 

Ιη (τιμές). Για να το πετύχουμε αυτό θα δημιουργήσουμε καινούργιες μεταβλητές 

που θα τις ονομάσουμε 

lnpagosmia-paragogi ,Jnee-paragogi , lnaustralia-paragogi , lnturkia-paragogi 

,lntunis-paragogi , lnmai-ok-paragogi , lnspain-paragogi , lngreece-pai-agogi ,lnitaly

pai-agogi , lnpagosmies-eisagoges , lnu sa-ei sagoges, lnausti-alia-eisagoges, lnjapan-
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eιsagoges , l npagosιnia-katanalosi , lnee-katanalosi , lnee-exagoges , lntιιni s

exagoges , lnaustΓaJia-exagoges , JntuΓkia-exagoge s , lnpagosrnies-exagoges 

Οι τιμές των !η-μεταβλητών θα είναι οι ln(τιμές) των αρχικών μας μεταβλητών . 

2. Με βάση τις !η-μεταβλητές θα δημιουργήσουμε καινούργ ιες που θα τις 

ονομάσουμε d - μεταβλητές σε αντιστοιχία με τις αρχικές μας , δηλαδή dpagosmia 

paΓagogί κλπ 

Οι μεταβλητές αυτές θα περιέχουν την διαφορά των τιμό)V στο χρονο δηλαδή θα 

περιέχουν την διαφορά της επόμενη ς από την προηγούμενη τιμή . 

Ουσιαστικά λοιπόν οι d-μεταβλητές μας δείχνουν την απόδοση . 

Μετά τις μετατροπές τα δεδομένα μας έχουν ως φαίνονται στο παράρτημα 

πίνακας ιο . 

5.3 Παρουσίαση της ανάλυσης - επ.!lγωγικά συμπεράσματα 

Για την ανάλυση των δεδομένων μας θα ακολουθήσουμε τα εξής βήματα : 

θα υπολογίσουμε τις περιγραφικές στατιστικές για τις Γ-μεταβλητές , στην συνέχεια 

θα γίνει έλεγχος υποθέσεων και στο τέλος θα υπολογίσουμε τις παλινδρομήσεις. 

Σε κάθε βήμα θα αναφέρονται και τα συμπεράσματα που εξάγονται από την μελέτη 

των αποτελεσμάτων . 

5.3.1 Υπολογισμός των περιγραφικό)ν στατιστικό)ν για τις d-μεταβλητές 

DescΓiptiνe Statistics 

Std. 
1 

Μiηiιηιι Maxi Devia ti 

1 Κυι1οsίs Ν 111 111U.111 Mean 011 Skewness 

Statis St<J tis St<Jtisti St<:ιti sti St<ιtisti Std. Std. 

tic Ι Stntistic tic c c c ΕηοΓ Stntistic ΕtΤΟΓ 

D IFF (lnp<:1gosmi<J 

rbn1gogi. 1) 
17 -.20 .42 .Ω3 90 . 17395 1.112 1.550 .841 1.063 

DIFF(lneep;υ·ago 
17 -.24 ,55 ,0450 .20503 .632 ,550 .824 1.063 

gi. 1) 

DIFF(lnausti-aliap 9 -. 12 ,69 .3620 .33 667 -.36 l .7 17 -1 .932 1.400 
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·agogi.1) 1 

lFF(lntu1kiapai.· 
17 

gogi , I) 
-1 .6 1 1,61 .0408 .96320 -.008 ,550 -.866 1.063 

1 

IFF(lntun.ispaΓa 
1.50 .0017 .84637 .246 .550 -.974 1.063 

1 

17 - U I 
ogi.1) 

1 IFF(lιunaωkpaι-
1.15 ,0505 _4 7g64 .719 .550 .3 57 1.063 

1 
17 -,69 

ιgogi , 1) 
1 IFF (1 nspai npai.<·1 

ι03 .0384 .39079 .902 .550 1.168 1.063 
1 

17 -.49 
gogi , l) 

D 

D IFF (l ιψΓeecepa ι-
17 -,30 ,82 .0441 .273 17 1.4 75 .550 2.870 1.063 

agogi , 1) 

1 DIFF(lnital)·pa1a 
1,317 .550 2.515 1. 063 1 

17 -,52 1,42 ,0658 ,.+8598 
gogi, I) 

1 

DlFF(lnpagosrn.ie 
.42 .0496 . 19533 -.406 .550 .996 1.063 17 -.41 

seisag,oges. I ) . 

1 
DIFF(lnusaeisago 1 

.550 .438 l . ΩG3 17 -. 15 .29 .0624 . !0557 .32 1 

1 

ges. l) 

DIFF(lnaustι-alinc 
17 -.21 .3 1 .0560 . 16803 .11 6 .550 -1.277 1.()63 

isngoges. l ) 

D IFF (lnjnpaneisn 
17 -. 18 ,66 ,12 14 .20749 1.262 .550 l.793 l.OG.\ 

goges. J) 

D lFF(lnpagosmi<.ι 
-.08 ,17 .033 1 .05842 .330 .550 1.411 1,063 

/ katai.ιal osi. l ) 
17 

.554 Ι.ΟG3 
1 D IFF (1 neeknιai.ιal 

17 -.08 ,12 .0307 .05086 -.223 .550 
osi. l) 

/ DlFF(lneeexagog 
17 -, 10 ,36 .0490 . 12873 1.191 .550 1.029 1.063 

es. l ) 

1 l D IFF (l ntuni sexag 
1,65 -,0084 .84207 .230 .550 ,153 1.063 

1 

17 -1.46 
oges, l ) 

D lFF (l nsustι al .iae 
l , 10 .6598 .55539 -1 , 718 ιο 14 3.260 2.6 19 

1 

4 -, 15 
.'ωgoges, l ) 

1 DIFF(lnιω·ki nexa 
17 -1.65 ιsι .1286 .96984 -.004 .550 -.454 l .OG3 

goges. 1) 

1 1 DIFF(l npagos1nie 
-.36 ,54 .0382 .22020 .425 .550 ,349 

1 

1.063 
1 

17 
se, 'ngoges.1) 

1 

1 

V<:1l.id Ν (listwise) 4 
1 
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5.3.2 Έλεγχος υποθέσεων 

Θα συγκρίνουμε την μέση απόδοση των ανταγωνιστριών χωρών μεταξύ τους όσον 

αφορά την παραγωγή , την μέση απόδοση όσον αφορά τις εξαγωγές , την πορεία 

διαφόρων χωρών όσον αφορά την κατανάλωση 

Paired Samples Statistics 

Mean Ν Std. Deviation Std. ΕηΌ1· Mean 

ΡιιiΓ Ι D IFF(lnp<ιgosmiapaΓagogi 

1 

,0390 17 ,17395 ,04219 
, l) 

1 Ρ:ιiΓ 2 

DIFF(lneepaΓ:ιgogi , 1) ,0450 17 .2"()503 .04973 

D IFF(lneepaΓagogί, l) ,0450 17 ,20503 ,04973 

DIFF(lntuΓkiapa.ι-agogi , l) ,0408 17 ,96320 ,23361 

Paiι· 3 DIFF(lneepaJ"agogi, 1) ,0450 17 ,2Ω503 ,04973 

DIFF(lntunispni-agogi, l) ,0017 17 ,84637 ,20527 

Ρaίι-4 DIFF(lneepaΓagogί , l) ,0450 17 .20503 .04973 

DIFF(l111nιιωkpaiΉgogi. l ) ,0505 17 ,47864 . 11609 

Ρι1iι; 5 D IFF (1 npagosnιiapai·agogi 
,0390 17 .17395 ,04219 

, 1) 

DIFF(lntω·kiapai·agogi , 1) .Ω408 17 ,96320 ,23361 

PaiI G DIFF(lnpagosrniιιpmΉgogi 
,Ω39Ω 17 , 17395 ,Ω4219 

,1) 

DIFF(lntunispaιΉgogi , 1) ,0017 17 ,8463 7 ,20527 

PaiΓ 7 DIFF(lnpagosnιiapanrgogi 
,0390 17 .17395 .042 19 

,1) 

DIFF(lιιn1mΌkρm·agogi , 1) ,0505 17 ,47864 ' 11609 

ΡιιίΓ 8 D IFF (lnpagosmiapm·agogi 
,0178 9 ,12496 .04165 

,1) 

DIFF(JnaustΓaliapaΓagogί, 
.3620 

l) 
9 ,33667 . 11222 

ΡaίΓ 9 DIFF(l neeexιigoges, J) ,049() 17 , 12873 . Ω3!22 

DIFF(Jnpagosιniesex<:ιgog 
,0382 

es,l ) 
17 .22020 ,05341 

Ρ<ιiΓ D IFF(lntω·kiacxagogcs, l ) 
,1286 17 ,96984 ,23522 

10 

1 
DIFF(Jnpagosιniesexngog 

,0382 17 ,22020 .0534 1 

1 ΡιιiΓ 
es,l ) 

D IFF(Jneeexagoges,l) ,0490 17 ,12873 .03 122 
1 
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11 

DlFF(lntw·kiaexagogcs. l) . 1286 17 .9698.+ .23522 

Pai.- DIFF(lneeexagoges. l) 
.0490 17 ,12873 ,03122 

12 

DIFF(lntwΊisexagoges. l ) -.008.+ 17 .8.+207 .20.+23 

Pai.Γ D IFF (1 npngosrniakatanalo 
.0331 17 .058.+2 .01.+!7 

13 si, 1) 

D IFF(lneekatannlosi. l) ,0307 17 _05086 ,01233 

Paired Sa1ηples CoπeJations 

Ν Coιτclntion Sig. 

PaiΓ 1 DlFF(lnpngos111iapa.Γίlgogi. l) & 
17 .8.+Ο -000 

1P·1i1·2 

DIFF(Jneepa1agogi . l ) 

DTFF(lneepaΓagogί, 1) & 
1 ( 17 -.3 11 .22.+ 

DIFF(lntw·kiapanιgogi , 1) 

1 Pai.- 3 D IFF(lneepan1gogi.1) & 
17 -.008 .976 

DIFF(lntunispιu-agogi . l ) 

Pai14 DIFF(lneepa.Γagogi. 1 ) & 
17 ,.+ 17 ,0% 

DIFF(l ιunaωkpaωgogi. l) 

Pai.Γ 5 D IFF (l npagosnιίapaιΉgogi. l ) & 
17 ,l 72 .510 

DIFF(lntw·kiapaιΉgogi. l ) 

PaiΓ 6 DIFF (1 npagosιniapaι-agogi. l ) & 
17 .407 . 105 

D1FF(l ntunispaιΉgogi , l) 

PaiΓ 7 D fFF (1npagos1niapaιΉ1:φgi.1) & 
17 ,680 .003 

D fFF (11111lίll"Okpaι·ngogi , 1) 

ΡaίΓ 8 D TFF (1 npagos111iapι:u-agogi. I) & 

DTFF(lnι:1ust1Ήliapaι-agogi . I) 9 -.550 . 125 

Ρa.ίΓ 9 DIFF(lneeexngoges. I) & 
17 .203 .435 

D IFF (l npngos1niescxngt)gcs. I) 

Ρ;ιi.Γ D IFF (1 ntiu·kiaexagoges. l) & 

10 D IFF (1npagosnΊiesexngoges, 1) 17 ,505 .039 

ΡΗiΓ DIFF(lneeexagoges. l) & 
17 -.2G3 .308 

l l DIFF(lntw·kiaexagoges. l) 

Pai.Γ DIFF(lneeexngoges. l) & 17 . 130 , .619 
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1 12 DIFF(lntwύsexagoges. l ) 

PaiΓ DIFF(lnpagosnύakatanalosi. l) & 

13 D IFF (lneekatanalosi. l ) 
17 .943 , 000 

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται η συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων ζευγαριών . 

Θα πάρουμε ως μηδενική υπόθεση ότι δεν σχετίζονται. 

Σε όποια ζευγάρια το sig είναι μικρότερο του 0,05 συμπεραίνουμε ότι δεν ισχύει η 

μηδενική υπόθεση δηλαδή υπάρχει συσχέτιση στις αποδόσεις αυτών των ζευγαριών . 

Σε όποια ζευγάρια το sig είναι μεγαλύτερο του 0,05 συμπεραίνουμε ότι ισχύει η 

μηδενική υπόθεση δηλαδή υπάρχει δεν συσχέτιση στις αποδόσεις αυτών των 

ζευγαριών . 

Αναλυτικότερα λοιπόν παρατηρούμε ότι : 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ζευγαριών παγκόσμια παραγωγή - παραγωγή Ε.Ε , 

παγκόσμια παραγωγή - παραγωγή Μαρόκου , εξαγωγές Τουρκίας - παγκόσμιες 

εξαγωγές , παγκόσμια κατανάλωση - κατανάλωση Ε.Ε . 

Paii-ed Saιnples Test 

Paiι-ed Dilfei-ences ι df 

Std. Std. 95% Confιdence 

Me Deviatio Ειτοι- Inteινal of ιlιe Std. 

Sig. (2-

ωiled) 

1 Std. 

1 ΕΙΤΟΙ" 

aι1 η Mea n DiffeΓence 1 Mcnn Devintion Ι Men r1 _ 
-11 -

Lo 

wcι· Uppα Lowcι- Upρei- Lowcι- UppeΓ Lowei- 1 Uppei-

Pa.ii- DIFF(lnpagosnιiapaι·agog -

1 ί.Ι ) - _()05 . 111 35 .02701 -.06322 .05129 -.221 1 () .828 

1 Ρί1lΓ 
DTFF(lneepίlΓHgogi . 1 ) 97 

DIFF(lneepaι·agogi . 1) - .004 
1,04529 .25 352 -,53323 .:'4 J ()5 . () 1 7 1 () 1 . 9Χ7 

2 DIFF(lntω·kiapaι·agogi . l ) 21 

Paii- DIFF(lneepaι-agogi . l) - .043 1 

.87242 .21159 -.40523 .49188 .205 lG 1 .84() 
3 DIFF(lntunispaiagogi . l ) 33 

Ρηiι- DIFF(lneepaι·agogi , 1) - ,43499 . 10550 1 -,22920 ,2 18 10 -.053 lG [ .959 -
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1 

4 DIFF(l1unaωkpa.Γagogi. I) .005 

55 

ΡaίΓ D IFF (1 npagosnuapa.Γagog -

5 i, l ) - .00 1 ,94893 ,23015 -,48965 .48614 -.008 16 

DIFF(JntuΓkjapaωgogi. l ) 76 

PaiΓ DIFF(lnpagosηUapaiagog 
.037 

6 i. l) - .79 162 
3() 

.19200 -,3 6965 .44437 . 195 16 

DLFF(lntuillspaΓagogi , 1) 

ΡcιiΓ D IFF (lnpagosnuapa.Γagog -
7 ί . Ι ) - . ο l 1 .38223 .09271 -.20805 .1850 1 -. l 2.+ Ι G 

D IFF(J1unaωkpcιnιgogi . l) 52 

ΡcιiΓ DIFF(lnpcιgosmicιpίl.Γagog 
-

8 i . 1) -
,344 ,41857 ' !3952 -,GG593 -,02244 -2,467 8 

DLFF(lncιustnιli cιpcιπιgogi. i 
19 

1) 

ΡcιiΓ D IFF(lneeexngoges. l ) -
,010 

9 D IFF(lnpagosnιiesexagog .23145 .05613 -. 10826 . 12974 . 191 l G 
74 

es, 1) 

Ρ<ιiΓ DIFF(lntuΓbnex<ιgoges. l ) 

10 - ,090 
.87945 .21330 -.36 181 .54253 .424 16 

D IFF(I nρcιgos1niesexίl.gog 3G 

es.1 ) 

PaiΓ DIFF(lneeexagoges. 1) - -

11 DIFF(lntω·bίl.exίl.goges. 1 ) .079 1.0 1136 .24529 -.59961 .44037 -.325 16 

62 

Ρcιi.Γ DIFF(lneeexngoges. l ) - .057 
.83517 ,20256 -.37203 Α-8678 .283 16 

12 D IFF(lntωuscxcιgogcs, 1) 38 

Pcιi1 · D IFF (1 η pcιgosnιiίl.kίl.tancιl ο 
.002 

t3 si . 1) -
43 

,01986 ,00482 -,00778 ,01264 .504 16 

DIFF(lneekcιtana l osi . 1 ) 

Παρατηρούμαι ότι και για τα 12 από τα 13(εκτός του 8) ζευγάρια που εξετάζουμε η 

τιμή Ο βρίσκεται μέσα στο διάστημα εμπιστοσύνης τη ς διαφοράς στην απόδοση. 

Επίση ς για κανένα από τα ζευγάρια( εκτός του 8) το sίg δεν είναι μικρότερο από το 

Ο, 1. 
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Από αυτο συμπεραίνουμε ότι δεν υπαρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

απόδοση των 12 από τα 13 εξεταζόμενα ζεύγη μεταβλητών. 

Για το ζευγάρι παγκόσμια παραγωγή - παραγωγή Αυστραλίας παρατηρούμε ότι 

υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην απόδοση . 

Αυτό επιβ εβαιcί)νεται και με την εμπειρική παρατήρηση στα δεδομένα όπου 

φαίνεται εύκολα ότι η Αυστραλιανή παραγωγή έχει πολλαπλασιαστεί μέσα στην 

τελευταία δεκαετία 

5.3.3 Παλινδρομήσειc: 

Από τα προηγούμενα έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπαρχει 

συσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων των διαφόρων ζευγαριών. 

Εξετάζοντας τις παλινδρομήσεις τους θα μπορέσουμε να δώσουμε συγκεκριμένες 

απαντήσεις για το πόση είναι η συσχέτιση , με βάση την εξίσωση y=a+bχ+σφάλμα 

Θα υπολογίσουμε τις παλινδρομήσεις για όλες τις χώρες σε σχέση με τους 

παγκόσμιους δείκτες. 

Με την μελέτη των παλινδρομήσεων προκύψει το πως επηρεάζεται η απόδοση των 

χωρών σε σχέση με την παγκόσμια απόδοση. 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε.Ε 

Variables Entered/Removed(b) 

Va.ι-i <:ιbles 

Model Vaι-iables Enteι-ed Reιnoved Metl1od 

1 DIFF(lnpngosΠΊiap<:u·agogi. l 
EntCΓ 

)(<1) 

a ΑΙΙ ι·equested vaι-iables enteι-ed. 

b Dependent Variable: DIFF(lneepaι-agogi , l) 

Model Summary 

Model R R Squaιe 1 Adjusted R Std. Ειτοι· of tl1e 
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Squcu·e Esti111ate 

1 ,840(a) ,705 .685 . 11499 

a Predictoi-s: (Constant), DIFF(lnpagosmiaρai-agogi , 1) 

ANOVA(b) 

Suω of 

Model Squ<-u·es df Μe<:ιη Squa1e F 

1 RegΓession .474 1 Α74 35,864 

Residual . 198 15 .ου 

Total .673 16 

a Predictoi-s: (Constant), DfFF(lnpagosmiaparagogi, 1) 

b Dependent Variable: DIFF(lneepaΓawgi , 1) 

Coeffιcients( a) 

Unstandaι-dized Standcu·dized 

Coefficients Coefficients t 

Model Β Std. ΕηΌΓ Beta Β 

1 (Constcuιt) .006 ,029 .222 

D IFF(Jnpagos111i 
.990 L_ apaΓagogi . l ) 

, 165 .840 , 5.989 

a Dependent VaΓiable: DIFF(lneepaΓagogi, 1) 

1 

Sig. 

,ΟΟΟ(cι) 

1 

1 

1 Sig. 

Std. ΕηΌΓ 

.827 

.000 

Το R2 = 0,705 η 70,5%. Το 70,5% της μεταβλητότητας τη ς παραγωγή ς τη ς Ε.Ε 

επηρεάζεται από την παγκόσμια παραγωγή . 

Το R2 είναι μεγάλο , πράγμα που σημαίνει ότι η γραμμή τη ς παλινδρόμησης μου 

είναι ακριβής και μέσω αυτής μπορώ να κάνω προβλέψεις για την μελλοντική 

απόδοση. 

Στον πίνακα ANOVA παρατηρω οτι το s1g < 0,05 , που σημαίνει οτι η 

παλινδρόμηση έχει στατιστική σημαντικότητα . 

Από τον πίνακα coeffιcients βγάζω τα εξής συμπεράσματα. 

Για άνοδο 1% τη ς παγκόσμιας παραγωγής , η παραγωγή τη ς ΕΕ αυξάνει 0,99% 

Αυτό δεν είναι στατιστικά σημαντικό γιατί το sig > 0,05 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α ΥΣΤΡ ΑΛlΑΣ 

Model 

1 

Model 

1 

V ariables Entered/Removed(b) 

Model Y<tΓiables Entαed Yaiiables Re111oved McUιod 

1 
DIFF(lnpagosιniese 

Ente.-
xagoges. 1 )(a) 

a All requested variables entered . 

b Dependent V ariable: D IFF(lnsustraliaexagoges, 1) 

Model Summary 

Ad_jιιsted R Std. ΕnοΓ or 

Model R R Sqιιal'e Squal'e tlιe Estiιn<1te 

1 .928(a) .86 1 .79 1 .25386 

a Pr·edictors : (Constant), DIFF(lnpagosmiesexagoges, 1) 

ANOVA(b) 

Sιιm of 

SqιιaΓes df Mean Sqιιaι·e F 

RegΓession .796 1 .796 12.359 

Residual .129 2 .06-t 

TotHI .925 3 

a Predictors: (Constant), DIFF(lnpagosmiesexagoges, 1) 

b Dependent Variable: DIFF(lnsustraliaexagoges, 1) 

Coefticients(a) 

U nstaιιdaΓdized S taιιd<u·ctized 

Coe1'ficients Coefficients t 

Β Std. ΕΙΤΟΓ Bcta Β 

(Constaιιt) .638 . 127 5.021 

DIFF(lnp<1gosιniese 
-4, 708 1.339 -.928 -3 .516 

xagoges. l ) 

Sig. 

.0 72(<1 ) 

Sig. 

Std. ΕΙΤΟΙ' 

.03 7 

.072 
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a Dependent Variable: DIFF(ln sustι·ali aexagoges, 1) 

Το R2 
= 0,86 1 η 86, l %. Το 86, 1 % τη ς μεταβλητότητας των αυστραλιανών 

εξαγωγών επη ρεάζεται από την απόδοση των παγκόσμιων εξαγωγών . 

Στον πίνακα ANOVA παρατηρώ ότι το sig > 0,05 , που ση μαιvει οτι η 

παλινδρόμηση δεν έχει στατιστική σημαντικότητα. 

Αυτό είναι λογικό για τι οι εξαγωγές τη ς Αυστραλίας αρχισαν την τελευταία 

πενταετια . 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ - Ε.Ε 

Variables Entered/Removed(b) 

Vcu·iablcs 

Model Vcu·iables EnteΓed Reιnoved Metl1od 

1 D IFF(lneeexagog 
Entcι-

cs. 1 )(<ι) 

a All requested variables entered. 

b Dependent Variab le: DIFF(lntuni sexagoges, 1) 

Model Summary 

Ad_justed R Std. ΕιτοΓ of 

Model R R SquaΓe SquaΓe tlιe Estiωatc 

1 . UO(a) . Ο 17 -.0.J.9 .86233 

a PredictoΓs: (Constant), DIFF(lneeexagoges, 1) 

ANOVA(b) 

Su111 οΓ 
1 

Model SquaΓes df Mean SqιιaΓe F 1 Sig. 

l RegΓession . 19 1 1 . 19 1 .257 .6 l 9(a) 

Residual l l.154 15 .7Η 

l 1 1 



Total \ 11.345 \ 1G 

a Predictors: (Constant), DIFF(l neeexagoges, 1) 

b Dependent Variable: DIFF(lntuni sexagoges, 1) 

Coeffici ents( a) 

U nstandaΓdized Stίιndaι-dized 

Model Coefficients Coeffic ients 

Β Std. ΕηΌΓ Beta 

l (Constant) -,050 ,225 

DIFF(lneeexagoges. 1) ,849 l ,G75 , 130 

a Dependent Variable: DIFF(lntunisexagoges, 1) 

ΤοR2 = 0 ,017η 1,7%. 

ι Sig. 

Β Std. ΕηΌΓ 

-.223 .827 

.507 .G 19 

Το R2 είναι πολύ μικρό , πράγμα που σημαίνει ότι η γραμμή τη ς παλινδρόμηση ς 

μου δεν είναι ακριβή ς και μέσω αυτή ς δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις για την 

μελλοντική απόδοση . 

Στον πίνακα ANOVA παρατηρώ οτι το sig > 0,05 , που σημαινει οτι η 

παλινδρόμηση δεν έχει στατιστική σημαντικότητα. 

Από τον πίνακα coefficients βγάζω τα εξή ς συμπεράσματα. 

Για άνοδο 1 % των εξαγωγών ΕΕ οι εξαγωγές τη ς Τυνησίας αυξάνουν κατά 0,84% 

Αυτό δεν είναι στατιστικά σημαντικό γιατί το sig > 0,05 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΗΠΑ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Variables Entered/Removed(b) 

Variables Variables 
1 

Model Entered Removed Method 
1 DIFF(lnpa 

gosmiakat 
Enter 

analosi, 1 )( 
a) 

a ΑΙΙ requested variables entered. 
b Dependent Variable: DIFF(lnusaeisagoges, 1) 
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ANOVA(b) 

Model 
1 

Model Summary 

Adjusted Std . Error of 
Model R 1 R Square R Square the Estimate 

1 ,554(a) 
1 

,307 ,261 ,09076 
a Predictors: (Constant) , DIFF ( lnpagosmiakatanalosι , 1) 

Sum of 
Squares df Mean Square F 

Regression ,055 1 ,055 6,648 
Residual 

Total 
, 124 15 ,008 

, 178 16 

a Predictors: (Constant) , DI FF(lnpagosmiakatanalosi , 1) 
b Dependent Variable DIFF(lnusaeisagoges, 1) 

Coefficients( a) 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coeffi cients t 

Model Β Std . Error Beta Β 

1 (Constant) ,029 ,025 1, 147 
DIFF(lnpagosmia 

1,001 ,388 ,554 2,578 katanalosi , 1) 

a Dependent Varιable : DI FF (lnusaeιsagoges , 1) 

Το R2 = 0,307 η 30,7%. 

Sig . 

,021(a ) 

Sig . 

Std . Error 

,269 

,021 

Το R2 είναι πολύ μικρό , πράγμα που σημαίνει ότι η γραμμή τη ς παλινδρόμηση ς 

μου δεν είναι ακριβής και μέσω αυτής δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις για την 

μελλοντική απόδοση . 

Στον πίνακα ANOVA παρατηρω οτι το sιg < 0,05 , που σημαίνει οτι η 

παλινδρόμηση έχει στατιστική σημαντικότητα. 

Από τον πίνακα coefficients βγάζω τα εξής συμπεράσματα . 

Για άνοδο 1 % τη ς παγκόσμιας κατανάλωση ς οι εισαγωγές των ΗΠΑ αυξάνουν κατά 

1,001% 

Αυτό είναι δεν είναι στατιστικά σημαντικό γιατί το sig > 0,05 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΑ ΓΩΓΕΣ 

Model 
1 

Model 

1 

Variables Entered/Removed(b} 

Variables Variables 
Model Entered Remoνed Method 

1 
DIFF(lnpag 
osmiesexag Enter 
oges, 1 )(a) 

a ΑΙ Ι requested νarιabl es entered . 
b Dependent Variable: DIFF(lnturkiaexagoges, 1) 

Model Summary 

Adjusted R Std . Error of 
Model R R Square Square the Estimate 

1 ,505(a) ,255 ,205 ,86462 

a Predι ctors : (Constant), DIFF (lnpagosmιesexagoges , 1) 

ANOVA(b) 

Sum of 
Squares df Mean Square F 

Regression 3,836 1 3,836 5, 131 
Residual 11 ,213 15 ,748 

Total 15,049 16 

a Predictors (Constant), DI FF(lnpagosmi esexag oges, 1) 
b Dependent Variable: DIFF(lnturkiaexagoges, 1) 

Coeffιcients ( a) 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coeffi cients t 

-

Β Std . Error Beta Β 

(Constant) ,044 ,213 ,205 
DIFF(lnpagosmie 

2 ,224 ,982 ,505 2,265 sexagoges, 1) 

a Dependent Varιable : DIFF(lnturkιaexagoges , 1) 

Το R2 = 0,255 η 25,5%. 

Siq . 

,039(a) 

Sig . 

Std . Error 

,841 

,039 

Το R2 είναι πολύ μικρό , πράγμα που σημαίνει ότι η γραμμή τη ς παλινδρόμησης 

μου δεν είναι ακριβής και μέσω αυτή ς δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις για την 

μελλοντική απόδοση. 
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Στον πίνακα ANOVA παρατηρώ οτι το s1g < 0,05 , που σημαινει οτι η 

παλινδρόμηση έχει στατιστική ση μαντικότητα. 

Από τον πίνακα coefficients βγάζω τα εξή ς συμπεράσματα. 

Για άνοδο l % των παγκόσμιων εξαγωγών οι εξαγωγές τη ς Τουρκίας αυξάνουν 

κατά 2,22% 

Αυτό είναι στατιστικά σημαντικό γιατί το sig < 0,05 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΚΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε.Ε 

Model 
1 

Model 

1 

Model 
1 

Regression 

Residual 

Total 

Variables Entered/Removed(b) 

Variables Variables 
Model Entered Removed Method 

1 DIFF(lneep 
aragogi , 1 )( a Enter 

) 

a ΑΙΙ requested variables entered . 
b Dependent Variable: DIFF(lnmarokparagogi, 1) 

Model Summary 

1 Adjusted R Std. Ε ΓΓΟΓ of 
R R Square Square th e Estimate 

,417(a) ' 174 
1 

' 119 ,44922 

a Predictors (Constant), DIFF(lneeparagogi, 1) 

ANOVA(b) 

Sum of 
Squares df Mean Square F 

,639 1 ,639 3, 164 

3,027 15 ,202 

3,666 16 

a Pred ιctors : (Constant), DIFF ( lneeparagogι , 1) 
b Dependent Variable: DIFF (lnmarokparagogi, 1) 

Coefficients( a) 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 

Β Std . Error Beta 
(Constant) ,007 ' 11 2 

1 

1 

Sig 

,096(a) 

t Sig . 

Β Std. Error 

,060 
1 

,953 
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DIFF(lneeparagogi,1) \ ,974 ,548 ,417 1,779 ,096 

a Dependent Variable DIFF(lnmarokparagogi , 1) 

ΤοR2 =0, 174η 17,4%. 

Το R2 είναι πολύ μικρό , πράγμα που σημαίνει ότι η γραμμή τη ς παλινδρόμησης 

μου δεν είναι ακριβής και μέσω αυτή ς δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις για την 

μελλοντική απόδοση. 

Στον πίνακα ANOV Α παρατηρω οτι το sig > 0,05 , που σημαίνει οτι η 

παλινδρόμηση δεν έχει στατιστική σημαντικότητα. 

Από τον πίνακα coeffίcients βγάζω τα εξής συμπεράσματα. 

Για άνοδο l % τη ς παραγωγής της Ε.Ε , η παραγωγή του Μαρόκου αυξάνει κατά 

0.97% 

Αυτό δεν είναι στατιστικά ση μαντικό γιατί το sig > 0,05 

5.4 Συμπεράσματα 

Από την στατιστική ανάλυση προέκυψαν τα εξή ς συμπεράσματα 

• τα δεδομένα μας είναι σχετικά πρόσφατα και με βάση την δεδομένη 

ανάλυση δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το μέλλον 

• οι δείκτες τη ς Ε.Ε επη ρεάζουν πάρα πολύ τους παγκόσμιους 

• χώρες τη ς μεσογείου όπως η Τουρκία , η Τυνησία και το Μαρόκο έχουν 

αρχίσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και σε στατιστικό επίπεδο 

• ομοίως και νέες ελαιοπαραγωγές χώρες όπως η Αυστραλία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

6. 1 Γενικά 

Ο στρατηγικός προγραμματισμός σε μια οργανωση είναι απο τα πιο 

σημαντικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να υπάρχει μια 

κατεύθυνση προς την οποία η οργάνωση θα πρέπει να προσανατολιστεί. 

Το σημαντικοτερο εργαλείο προκειμενου να σχεδιαστεί ο στρατηγικος 

προγραμματισμός είναι η MOST ANAL YSJS . 

Η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία 

Mission - αποστολή 

Ο τελικός λόγος ύπαρξης 

Obj ectives - Στόχοι 

Οι βασικές επιδιώξεις στα διάφορα επίπεδα , των οποιων η εκπλήρωση μεσω 

ενεργειών-δράσεων συντελεί στην πραγμάτωση της αποστολής . 

Strategy -Στρατηγική 

Εκφραση του τι πρέπει να γίνει , με τη μορφή προγραμμάτων δράση ς, προκειμένου 

από ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς στο παρόν να φθάσουμε σε ένα άλλο 

συγκεκριμένο σημείο αναφοράς στο μέλλον επιτυγχάνοντας τους στόχους. 

Tactics -Τακτικές 

Πρωτοβουλίες ή σχέδια που πρέπει να αναληφθούν προκειμένου να επιτευχθούν 

ένας ή και περισσότεροι από τους Στρατηγικούς Στόχους . 
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Εκδηλώνονται ως σύνολο ενεργειών που υποστηρίζουν την εφαρμογη των 

Στρατηγικών Προγραμμάτων. 

6.2 Αποστολή 

Παραγωγή ποιοτικου , αναγνωρίσιμου , υψηλής προστιθέμενη ς αξίας και 

ανταγωνιστικού προϊόντος , παραγόμενο με τρόπο που θα βελτιώνει την ποιότητα 

ζωής στην ύπαιθρο και αθα συμβάλει στην διατή ρη ση του περιβάλλοντος 

6.3 Στόχοι 

1. Αύξηση τη ς ανταγωνιστικότητας 

2. Προστασία και δ ιατή ρηση του φυσικού περιβάλλοντος 

3. Ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων 

4. Μείωση του κόστους παραγωγής 

5. Βελτίωση και διατήρηση τη ς ποιότητας 

6. Μεγέθυνση τη ς διάθεση ς τυποποιημένου προϊόντος 

7. Πλήρης συμμόρφωση , στις ζητούμενες από τη νεα ΚΑΠ, κανονιστικες 

απαιτήσεις διαχείριση ς και ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθή κες 

8. Μεγέθυνση κλήρου και αναδιάρθρωση προβληματικών ελαιώνων 

9 . Εφαρμογή - διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιέργειας 

(βιολογική ς καλλιέργειας και ολοκληρωμένη ς διαχείριση ς) 

10. Διαχείριση αποβλήτων και υποπροϊόντων ελαιοτριβείων και εν γένει προστασία 

περιβάλλοντος 

1 1. Διατήρηση ελαιώνων υψηλή ς περιβαλλοντικής, ιστορική ς και κοινωνική ς 

σημασίας 

12. Αναδιοργάνωση συνεταιρισμών 

13 . Βελτίωση υποδομών 

14. Συμπράξεις και συντονισμός πρωτοβουλιών . 
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15 . Της αύξησης του μέσου μεγέθους των επιχειρηματικών μονάδων ολόκληρης τη ς 

αλυσίδας παραγωγή ς. 

16. Οργανωμένη και συστηματική προβολή 

6.4 Στρατηγική 

Ο τομέας του ελαιολάδου στην χώρα μας χαρακτηρίζεται απο έντονα 

οικονομικά, διαρθρωτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Ως εκ 

τούτου, η ανάγκη αναστροφής τη ς δυσμενούς αυτή ς κατάστασης και η μετατροπή 

του σε έναν ζωντανό και εξελισσόμενο τομέα , κρίνεται επιβεβλημένη . 

Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω, είναι η ανάληψη δράσεων ικανών να 

υπερσκελίσουν τις διαρθρωτικές αδυναμίες και να ενεργοποιήσουν την υφιστάμενη 

λανθάνουσα δυναμική στην οποία βρίσκονται ο τομέας και ο ενεργός αγροτικός 

πληθυσμός. 

Πρέπει ξεπεραστεί το γεωργοκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης και να επικρατήσει το 

υπαιθροκεντρικό μοντέλο που δίνει έμφαση στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του τομέα. 

Πρέπει λοιπόν να δομηθούν προγραμματα δράσης που να απευθύνονται στους 

παρακάτω κύριους τομείς : 

1. Δράσεις για τον περιβαλλοντικό τομέα - αειφόρο ανάπτυξη 

2. Δράσεις για την ενσωμάτωση τη ς νέας ΚΑΠ στην παραγωγική διαδικασία 

3. Δράσεις για την βελτίωση των ελαιοτριβείων - συνεταιρισμών 

4. Δράσεις για την προβολή του προϊόντος 

5. Δράσεις για την εκπαίδευση - βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 

6. Δράσεις για την βελτίωση τη ς ποιότητας 

6.5 Τακτικές 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν πρέπει να υλοποιηθούν οι 

παρακάτω ενέργειες : 
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1. Προώθηση ορθών γεωργικών πρακτικών και γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων με 

έμφαση στην παραγωγή ποιοτικού προϊόντος 

• Ορθολογική χρήση φαρμάκων και λιπασμάτων 

• Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων καλλιέργειας 

2. Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών και βασικών τεχνικών στον αγροτικό χώρο, με 

στόχο την προσέλευση κατοίκων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σ' αυτόν. 

3. Αντιστροφή των τάσεων αποεπένδυσης 

4. Ενίσχυση των τεχνικών υποδομών 

• Δημιουργία υποδομών, βελτίωση υφιστάμενη ς κατάσταση ς όσο αφορά τις 

τηλεπικοινωνίες, οδικά και άλλα μεταφορικά δίκτυα. 

• Ενίσχυση τη ς Κοινωνίας τη ς Πληροφορίας 

5. Εκσυγχρονισμός τη ς παραγωγικη ς και διοικητικής λειτουργίας των 

εκμεταλλεύσεων 

6. Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων με έμφαση στη μείωση της 

σπατάλη ς και την αντιμετώπιση τη ς υφαλμύρωσης 

• Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών δικτύων 

• Βελτιωμένες τεχνικές άρδευση ς 

• Ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων. 

• Διατήρηση Ι προστασία Ι βελτίωση τη ς ποιότητας του υδροφόρου 

7. Ανάδειξη και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος 

• Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των δράσεων διαχείρ ιση ς υγρών και 

στερεών αποβλήτων 

8. Ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 

• Βελτίωση τη ς η λικιακή ς σύνθεση ς του αγροτικού πληθυσμού μέσω τη ς 

προσέλκυσης νέων αγροτών και τη ς δημιουργίας κινήτρων, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η παραμονή των ήδη ασκούμενων το επάγγελμα. 
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• Κατάρτιση σε δεξιότητες πρωτογενούς παραγωγής 

• Βελτίωση του επmέδου τεχνικής στήριξης και των συμβουλευτικών 

υπηρεσιών 

• Βελτίωση του επmέδου - όγκου τεχνικής στήριξης και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών με την ενίσχυση της μεταφοράς και της πρόσβασης με διάφορα 

(και εναλλακτικά μέσα) σε γνώσεις, πληροφορίες και καινοτομίες 

• Εφαρμογή Ορθών Γεωργικών Πρακτικών (Καν.1782/2003), για τους 

σύγχρονους τρόπους ελαιοκαλλιέργειας που στόχο έχουν την μείωση του 

κόστους παραγωγής, την αναβάθμιση της ποιότητας, την διασφάλιση της 

υγείας και της ασφάλειας, τόσο του ίδιου όσο και των καταναλωτών, αλλά 

και την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Κατάρτιση Γεωτεχνικών σε σύγχρονα θέματα παραγωγής και εμπορίας 

• Κατάρτιση των παραγωγών σε θέματα ποιότητας - συσκευασίας 

τυποποίησης του ελαιολάδου ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις νοθείας 

και πώλησης ελληνικού ελαιολάδου με άλλη ταυτότητα. 

• Κατάρτιση στελεχών συνεταιριστικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ομάδων 

παραγωγών και στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων (μεταποιητικών και 

εμπορικών) στις διεθνείς πωλήσεις - ιηaι·keting. 

9. Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού αγροτικών - ορεινών περιοχών 

• Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού αγροτικών - ορεινών περιοχών για το 

σύγχρονο παραγωγικό περιβάλλον (διεθνοποίηση , υψηλός ανταγωνισμός, 

ισχυροί «παίκτες» κ.α.) και για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων της 

περιφέρειας όπως οι μορφές, η ένταση και οι επιπτώσεις της 

παραβατικότητας (ζωοκλοπή, οπλοφορία, καλλιέργεια απαγορευμένων 

ειδών κ.α.) . 

10. Στροφή προς την εξωστρέφεια 

• Συντονισμένες ενέργειες προώθησης και παραγωγή ς πιστοποιημένων 

προϊόντων ελαιοκαλλιέργειας, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου υπάρχει 

δυναμική ανάπτυξη (προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικής 

γεωργίας, ΠΟΠ/ΠΓΕ, έτσι ώστε οι ελαιοπαραγωγοί να αλλάξουν την 
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υπάρχουσα νοοτροπία, βάσει τη ς οποίας παράγουν πιστοποιη μένα προϊόντα 

λόγω των ενισχύσεων από το ποιοτικό παρακράτημα που προβλέπει η νέα 

ΚΑΠ, και να συνειδητοποιήσουν ότι το μέλλον τη ς ελαιοκαλλιέργειας είναι 

η παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. 

• Ενημέρωση των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα του τυποποιη μένου 

ελαιολάδου . 

• Τονίζεται ότι το ελαιόλαδο πρεπει να αναδειχθεί ως μοναδικό προϊόν με 

ιδ ιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του extra παρθένου ή παρθένου τα οποία 

δεν μπορούν να συγκρίνονται με τα πάσης φύσεως ελαιόλαδα άλλων 

ανταγωνιστριών χωρών (Ισπανία, Ιταλία κ.λπ . ) Το extra παρθένο ελαιόλαδο 

είναι «χυμός ελιάς» και όχι απλά ελαιόλαδο . Η στρατηγική μάρκετινγκ 

πρέπει να στοχεύσει γ ια τη δ ιαφοροποίηση και ανάδειξη του προϊόντος ως 

ιδιαίτερο . 

• Προβολή των ιδιαίτερων ποιοτικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 

του ελαιολάδου καθώς και τη ς υγιεινή ς αξίας του ελαιολάδου . 

• Οργανωμένη και συστηματική προβολή με ολοκληρωμένο marketing 

βασισμένα στη δημιουργία μιας ισχυρή ς εικόνας για το προιόν 

11 . Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες κανονιστικών απαιτη σεων διαχείρ ιση ς, ορθών 

γεωργικων και περιβαλλοντικών πρακτικών και προτύπων εργασιακή ς 

ασφάλειας για παραγωγούς ελιάς . 

• Έντυπες οδηγίες (βελτίωση μέσων μεταφοράς ελαιόκαρπου, βελτίωση 

συνθηκών αποθήκευση ς ελαιόκαρπου, καθαριότητας και ορθή ς λειτουργίας 

ελαιουργείων, ορθή αποθήκευση ελαιολάδου, βελτίωση τη ς θέσεως, τη ς 

περατότητας, των διαστάσεων των εξατμισοδεξαμενών των ελαιοτριβείων). 

J 2. Βελτίωση τη ς προστιθέμενη ς αξίας των ελαιοκομικών προϊόντων 

• Ίδρυση τυποποιητηρίων, ή συγχωνευση υφισταμένων τυποποιητηρίων 

ελαιολάδου μικρή ς δυναμικότητας, με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων 

μονάδων. 
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• Εκσυγχρονισμός υφισταμενων τυποποιητηριων ελαιολάδου ωστε να 

πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές. 

• Εγκατάσταση συστήματος ιχνηλασιμότητας στις επιτραπέζιες ελιές και στο 

ελαιόλαδο σε όλα τα στάδια παραγωγή ς - έκθλιψη ς - τυποποίη σης -

εμπορίας. 

• Αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για κατοχύρωση προϊόντων ως ΠΟΠ ~Ί 

ΠΓΕ 

13 . Οικονομίες κλίμακας 

• Συμπράξεις δικτυώσεις (clusters) μεταξύ πρωτοβάθμιων η 

δευτεροβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων με σκοπό τη δημιουργία 

μεγάλων συνεταιριστικών μονάδων τυποποίησης και εμπορίας, καθώς και 

μεταξύ ιδιωτικών ελαιοτριβείων - τυποποιητηρίων με σκοπό τη δημιουργία 

μεγάλων ιδιωτικών μονάδων τυποποίη σης και εμπορίας. 

• Εκσυγχρονισμός των ελαιοτριβείων και των εγκαταστάσεων αποθήκευση ς 

ελαιολάδου (ανοξείδωτες δεξαμενές) . 

14. Συστήματα διαχείριση ς ποιότητας 

• Εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένη ς διαχείρισης ή 

βιολογική ς ελαιοκαλλιέργειας σε περιοχές όπου υπάρχει δυναμική 

ανάπτυξη ς . Δεδομένου ότι τα βιολογικά προϊόντα δεν παρουσιάζουν ακόμη 

επαρκή ζήτηση , η αύξηση τη ς παραγωγής βιολογικών προϊόντων θα πρέπει 

να είναι σταδιακή και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις τη ς αγοράς. 

• Πιστοποίηση ελαιοτριβείων & τυποποιητηρίων με πρότυπα διαχείριση ς 

ποιότητας, υγιεινή ς και ασφάλειας, και περιβαλλοντική ς δ ιαχείριση ς (ISO 

900 l , ISO l 4001 , HACCP) και απόκτη ση αδειών λειτουργίας ελαιοτριβείων 

και τυποποιητηρίων . 

15 . Ανάπτυξη τουριστική ς δ ιάστασης 

• Χρήση του ελαιολάδου από όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ωστε να 

ενισχυθεί η χρήση και η προβολή του μέσω του τουρισμού . 
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• Ανάδειξη ελαιώνων σε περιοχές με υψηλό τουρισμό ως τουριστικών 

αξιοθέατων με κατάλληλες επεμβάσεις μορφοποίησης των δένδρων οι 

οποίες πέραν τη ς αισθητική ς προσφέρουν και μεγαλύτερη παραγωγή . 

• Προώθηση του αγροτουρισμού μέσω δημιουργίας «επισκέψιμων ελαιώνων» 

και παραδοσιακών ελαιοτριβείων . 
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ΚΕΦΑΛΑΙ Ο 7 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

7. 1 Εισαγωγή 

Από τις μελέτη των προηγουμενων κεφαλαίων προκύπτουν αρκετά 

συμπεράσματα για το πολιτικό , το οικονομικό , το κοινωνικό και το τεχνολογικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η αγορά του ελαιολάδου. 

Παρακάτω θα ακολουθήσει μια PEST ανάλυση προκειμένου να γινει μια 

προσπάθεια καταγραφής του περιβάλλοντος λειτουργίας της αγορά του ελαιολάδου. 

7.2 Political - Πολιτικό 

Το παγκόσμιο πολιτικό περιβάλλον είναι υπέρ τη ς πλήρως ελεύθερη ς 

αγοράς και κυριαρχίας της λεγόμενη ς παγκοσμιοποίηση ς. 

Στα πλαίσια αυτά δεν επιτρέπεται η ενίσχυση των παραγωγών σε βάρος του 

ελεύθερου ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές . 

Στην πράξη βέβαια οι ισχυρές χώρες ενισχ;ύουν τους παραγωγούς τους με άμεσο ή 
. . 
εμμεσο τροπο . 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι επιδοτήσεις τη ς Ε.Ε. και οι δασμοί που επιβάλλουν 

οι lllIA όταν θεωρήσουν ότι οι βιομηχανίες τους δεν έχουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα ή θίγονται στρατηγικά τους συμφέροντα(π.χ δασμοί στον χάλυβα). 
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Στην περίπτωση τη ς Ελλάδας , η συμμετοχή στην Ε.Ε έχει περιορίσει την ευελιξία 

που υπήρχε παλαιότερα και η χώρα είναι αναγκασμένη να ακολουθεί του κανόνες 

που επιβάλλονται από την Ένωση . 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ποσοστώσεις στην παραγωγή των διαφόρων 

προϊόντων που επιβάλλονται και αν δεν τηρηθούν υπάρχουν μεγάλα πρόστιμα. 

Ο Ελληνικός τομέας του ελαιολάδου λοιπόν πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στον 

διεθνή ανταγωνισμό της παγκοσμιοποιημένη ς αγοράς και στην εφαρμογή των 

κανόνων που θέτει η Ε.Ε στα πλαίσια τη ς ΚΑΠ 

7.3 Economic - Οικονομικό 

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, και 

κινήσεις από νέες χώρες απειλούν να ανατρέψουν το σκηνικό. 

Ενώ μέχρι τώρα η Ε .Ε και κυρίως η Ισπανία , η Ιταλία και η Ελλάδα ήταν κυρίαρχες 

στον τομέα , παρατηρούμε ότι υπάρχει τάση αύξησης της παραγωγής σε νέες χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το φαινόμενο αυτό γίνεται ήδη αισθητό και μπορούμε να διακρίνουμε δύο 

κατηγορίες χωρών που εμφανίζονται σιγά - σιγά στο προσκήνιο . 

Η μια κατηγορία αφορά στις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Ανατολική ς 

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

κατηγορία αφορά στις υπερπόντιες χώρες του νέου κόσμου που έχουν κλίμα 

κατάλληλο . 

Πρόκειται για τις ίδιες χώρες που προ δεκαετίας άρχισαν τη συστηματική 

καλλιέργεια της αμπέλου και σήμερα παράγουν κρασιά αρίστης ποιότητας 

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

Αυστραλία, Νότια Αφρική, Νότια Αμερική κλπ). 

Η παραγωγή του ελαιολάδου στις χώρες αυτές έχει αρχίσει την τελευταία δεκαετία 

και δεδομένου ότι το ελαιόδεντρο για να φτάσει σε πλήρη παραγωγική δυνατότητα 

χρειάζεται 15 περίπου χρόνια , είναι φανερό ότι τα επόμενα χρόνια στις χώρες αυτές 

θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της παραγωγής. 
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Η παραγωγή της χώρας μας κυμαίνεται γύρω τους 400.000 τόνους ετησίως και η 

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

Ένωσης (περιορισμοί στο πλαίσιο της ΚΑΠ). 

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

μέρος της παραγωγής και απομένουν περίπου 100.000 τόνοι για εξαγωγή η οποία 

κατευθύνεται στο μεγαλύτερο μέρος της στην Ιταλία σε μορφή χύμα. 

Το ελληνικό επώνυμο ελαιόλαδο δεν έχει ικανοποιητική επώνυμη παρουσία στις 

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

και δεύτερο έρχεται το ισπανικό με αυξητικές τάσεις. 

Το ελληνικό επώνυμο ελαιόλαδο βρίσκεται συνήθως στην τρίτη θέση στις 

περισσότερες αγορές και οι ποσότητες που εξάγουμε, εκτός Ιταλίας , είναι πολύ 

μικρές. 

Τούτο οφείλεται αφενός στην μη ύπαρξη μεγάλων (με διεθνή κριτήρια) ελληνικών 

εταιριών εμπορίας ελαιολάδου που να διαθέτουν ισχυρές προσβάσεις στα ξένα 

δίκτυα διανομής και αφετέρου στην υψηλή τιμή του, λόγω του υψηλού κόστους 

παραγωγής . 

Στον τομέα του ανταγωνισμού φαίνεται ότι η Ιταλία χάνει έδαφος στις ξένες αγορές 

από την Ισπανία που διαθέτει την μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως. Η εξέλιξη 

αυτή οφείλεται, αφενός στην απότομη αύξηση της ισπανικής παραγωγής την 

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

το 1.2 δις τόνους.) και αφετέρου στην απόκτηση μεγαλύτερης πρόσβασης στα 

μεγάλα δίκτυα εμπορίας ελαιολάδου στο εξωτερικό. 

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

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

(priνate label) . 

Συνήθως οι ιδιωτικές ετικέτες που χρησιμοποιούν οι ξένες αλυσίδες, αναφέρουν την 

προέλευση του προϊόντος, κάτι που βοηθά στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του 

ελληνικού ελαιολάδου σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση , δημιουργεί 

όμως υπερβολική εξάρτηση από τους ξένους συγκεκριμένους πελάτες για 

λογαριασμό των οποίων τυποποιείται, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να 

τυποποιήσουν ελαιόλαδο από άλλη χώρα κάτω από την ίδια επωνυμία. 
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7.4 Sosial - Κοινωνικό 

Το κοινωνικό περιβάλλον είναι θετικό για την παγκόσμια αγορά ελαιολάδου. 

Στις διεθνείς αγορές παρατηρούμε μια συνεχή αύξηση τη ς δημοτικότητας και της 

κατανάλωσης ελαιολάδου, κυρίως σαν συνέπεια τη ς διαπίστωσης των ευεργετικών 

του ιδιοτήτων στην υγεία. 

Επίσης νέες προοπτικές διαγράφονται από την εμφάνιση νέων μεγάλων αγορών 

στις ταχέως αναπτυσσόμενες (πρώην σοσιαλιστικές) χώρες τη ς Ανατολικής 

Ευρώπης και της Ασίας , όπου η δημιουργία μιας μεσαίας τάξη ς με υψηλά 

εισοδήματα έχει αυξήσει την ζήτηση σε ποιοτικά δυτικά προϊόντα. 

Στην συνείδηση όμως των ξένων καταναλωτών, το Ιταλικό λάδι θεωρείται ως 

καλύτερο και επομένως το προτιμούν. 

Αυτό οφείλεται στο επί χρόνια σωστό marketing που εφαρμόζουν οι Ιταλοί καθώς 

και στην συσκευασμένη μορφή που το προωθούν στην αγορά με συνέπεια την 

μεγάλη αναγνωρισιμότητά του . 

Στην Ελλάδα το ελαιόλαδο είναι ένα σημαντικό προϊόν το οποίο σε πολλές περιοχές 

είναι μονοκαλλιέργεια. 

Στην συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή λάδι = ελαιόλαδο . 

Δεν είναι τυχαίο ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου στην Ελλάδα είναι η 

μεγαλύτερη στον κόσμο. 

Ο Έλληνας καταναλωτής στηρίζει την εγχώρια παραγωγή και όλα δείχνουν ότι θα 
. . 

συνεχισει να το κανει. 

7.5 Technological - Τεχνολοηκό 

Το τεχνολογικό περιβάλλον στον τομέα του ελαιολάδου εξελίσσεται με 

μεγάλη ταχύτητα. 

Νέες μηχανικές μέθοδοι παραγωγής έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια καθώς και 

μέθοδοι έκθλιψης . 

Σε όλες τις χώρες που οι συνθήκες βοηθούν (έδαφος , μεγάλοι κλήροι , ύπαρξη 

κεφαλαίου για επένδυση ) , η παραγωγή ελαιολάδου έχει σχεδόν πλήρως 

αυτοματοποιηθεί. 
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Υπάρχουν τεράστιες επίπεδες εκτάσεις , χιλιάδων στρεμμάτων , που η καλλιέργεια 

και η συλλογή γίνεται από τεράστια μηχανήματα που περνάνε πάνω από τα 

ελαιόδενδρα και συλλέγουν τον καρπό . 

Ένα τέτοιο μηχάνημα , με έναν εργαζόμενο , συλλέγει την ίδια ποσότητα με 

δεκάδες εργάτες στην περίπτωση τη ς συμβατικής συλλογής. 

Και επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξε ις η παρακάτω φωτογραφία δείχνει ένα 

τέτοιο μηχάνημα. 

Αντιστοίχως , τα σύγχρονα ελαιοτριβεία έχουν πλήρως αυτοματοποιηθεί και με 2-3 

εργαζόμενους μπορούν να παραχθούν χιλιάδες τόνοι λάδι. 

Η Ελλάδα είναι αδύνατο να ακολουθήσει τέτοιες μεθόδους παραγωγής διότι δεν 

διαθέτει ούτε το κατάλληλο έδαφος , ούτε μεγάλους κλήρους , ούτε οι 

ασχολούμενοι με τον αγροτικό τομέα διαθέτουν τα ανάλογα κεφάλαια για να 

επενδύσουν . 
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7.6 Συμπεράσματα - προτάσεις 

Το ελαιόλαδο είναι ένα κατ' εξοχήν προϊόν εντάσεως εργασίας και κατά 

συνέπεια θα παραμείνει ένα ακριβό προϊόν που θα στοχεύει σε επιλεγμένες αγορές , 

ανάλογα με τις καταναλωτικές συνήθειες και το επίπεδο ανάπτυξη ς τη ς κάθε χώρας. 

Δεδομένου ότι η παραγωγή μας δεν είναι δυνατό να αυξηθεί και δεδομένου ότι οι 

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

αυξήσουμε τις εξαγωγές ελαιολάδου, αλλά να μεταβάλουμε τους όρους εμπορίας 

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

στο εξωτερικό . 

Οι χώρες παραγωγής τη ς Βορείου Αφρικής καθώς και οι χώρες που θα μπορέσουν 

να μηχανοποιήσουν την παραγωγή τους θα έχουν σημαντικό πλεονέκτημα στις τιμές 

λόγω χαμηλού εργατικού κόστους, αλλά ενδεχομένως θα υστερούν στην ποιότητα 

και στην εμπορία του προϊόντος διεθνώς, άρα θα εξαρτώνται από τις γειτονικες 

μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία) για την προώθησή του. 

Ήδη μεγάλες ποσότητες τη ς παραγωγή ς τους κατευθύνονται στις χώρες αυτές σε 

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

ισπανικο . 

Δυστυχώς και το Ελληνικό ελαιόλαδο , ως επί το πλείστον εξάγεται χύμα , κυρίως 

στην Ιταλία. 

Ση μαντικό είναι να έχουμε υπόψη μας ότι το ελαιόλαδο, σύμφωνα με τις απόψεις 

πολλών τυποποιητών, εντάσσεται στα προϊόντα πολυτελείας των οποίων η ποιότητα 

καθορίζεται συχνά από το συγκεκριμένο τρόπο ανάμειξης διαφόρων ποιοτήτων και 

ποικιλιών (όπως τα καπνά, ο καφές, το ουίσκι, το κρασί κλπ). Οι Ιταλοί στον τομέα 

αυτό είναι οι αδιαμφισβήτητοι ηγέτες. Η ανάμειξη εξυπηρετεί αφενός τη δημιουργία 

μιας σταθερή ς γεύση ς και ποιότητας διαχρονικά και αφετέρου δίνει μεγαλύτερη 

σταθερότητα στις τιμές . 

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

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

χώρες θα αντιμετωπίσουν ένα νέο σημαντικό ανταγωνιστή στις ξένες αγορές. 

Ση μειώνουμε εδώ ότι, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί και περιορίζει την 

παραγωγή ελαιολάδου σε συγκεκριμένα ανώτατα όρια, οι άλλες χώρες δεν έχουν 
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την ίδια πολιτική και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν συγκεκριμένη πολιτική 

για το ελαιόλαδο ακόμα. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να ανταγωνιστεί τον διεθνή ανταγωνισμό στην τιμή. 

Πρέπει να επενδύσει στην ποιότητα και στην αναγνωρισιμότητα. 

Η υστέρηση που παρουσιάζεται στον τρόπο παραγωγής του ελαιολάδου αντί για 

μειονέκτημα πρέπει να αναδειχθεί σε πλεονέκτημα και να γίνει προσπάθεια να 

παραχθούν επώνυμα προϊόντα με καλή συσκευασία χωρίς επικίνδυνα χημικά 

κατάλοιπα και μέσα από την σωστή προώθηση το Ελληνικό ελαιόλαδο να καταστεί 

στην συνείδηση του ξένου καταναλωτή συνώνυμο της ποιότητας. 

Βέβαια δεν πρέπει να παραβλεφθεί και η εσωτερική αγορά στην οποία η κατα 

κεφαλή κατανάλωση πρέπει να διατηρη θεί τουλάχιστον στα ση μερινά επίπεδα . 

Με τα δεδομένα αυτά, η χώρα μας θα πρέπει να εντείνει την εξαγωγική της 

προσπάθεια ωστε να κατακτησει μεγαλύτερο μέρος των ξένων αγορων 

περιορίζοντας τις εξαγωγές χύμα προς Ιταλία και αναπτύσσοντας επώνυμα διεθνu)ς 

αναγνωρίσιμα προϊόντα . 

Το κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια αυτή είναι η ύπαρξη μεγάλων εταιριών με την 

απαιτουμενη οικονομική επιφάνεια για την στήριξη μεγάλων εξαγωγικών 

προγραμμάτων. Παρόλο ότι είμαστε μια χώρα με μεγάλη κατανάλωση ελαιολάδου, 

δυστυχώς δεν αναπτύχθηκαν έγκαιρα μεγάλες εταιρίες τυποποίηση ς με επώνυμα 

προϊόντα, κυρίως λόγω τη ς παραδοσιακής πρακτικής τη ς εμπορίας του ελαιολάδου 

στην εσωτερική αγορά με τη μέθοδο του ' τενεκέ'. Η πρόσφατη στροφη στην 

κατανάλωση συσκευασμένου και επωνύμου ελαιολάδου, ασφαλώς επιτρεπει την 

ανάπτυξη επωνύμων προϊόντων και την επέκταση των ελληνικών εταιριών . 

Πάντως, αν δεν γίνουν συστηματικές προσπάθειες από τον κρατικό και από τον 

ιδιωτικό τομέα τα επόμενα χρόνια, υπάρχει κίνδυνος οι βασικοί ' θύλακες' στο 

εξωτερικό , όπου θα μπορεί κανείς να βρει επώνυμο ελληνικό ελαιόλαδο, θα 

παραμείνουν οι μικρές ομογενειακές μας αγορές . 
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Παράρτημα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΗΑΤΚΟΣΜΙΑ ΗΑΡΑΓΩΓΒ 
~ ΧΙΛΙΑΔΕ ΤΟΝΟΥΣ 

1990/9 1 1991 /92 
AJgona 60 37 ο 

EC 994 ο 1,719 ο 
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Leb11non 60 50 
Lιbya 70 10 ο 
ΜοιΌccο 360 50 ο 
S&Mont 35 20 
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Aι·ge nti1111 ~ο 90 
Austι·alιa 

B1· 11zιl 
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USA 10 05 
J11p1111 
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Ρ~ΓU 

Russιa 
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Otherpr. coun. 32 ο 90 
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Π1-Π-Ή : ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜRΟΥ ΛlΟ ΕΛΑJΟΛΑΔΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ3 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
~Ε ΧΙΛΙΑΔΕ~ ΤΟΝΟΥ~ 

1990/91 199 l/92 
Algeria ο . ο Ο . Ο 

C)"prus ο . ο ο . ο 

EC 125.5 135.5 
Crυatia 

Eg)-ρt 1.0 Ο . Ο 

lran 2.0 2 ο 
lsΓael ο . ο 1.0 
Jυnlan 10 8.5 
Lebanυn J.5 3.5 
Lib)·a 5.0 !Ο.Ο 

Μυωccυ Ο.Ο 1.0 
S&(Mυnt) 3.0 0.5 
Syria ο . ο ο.ο 

Tunisia ο . ο ο.ο 

ΣΥΝΟΛΟ 139.0 162. 0 
SaιιιliAnιbia 6.5 7.0 
Argentina Ο.Ο ο.ο 

Austι·alia 13.5 12.5 
Brazil 13.5 11.0 
Canaιla 10.0 10.0 
C/1ile 
IJSA 90.0 87.5 
Jap<ιn 4.0 4.5 

!raq 
Mexicυ 1.5 2.0 

Palestine 
Peru 
Rιιssia 5.0 9.0 
S\vitzerland 3.0 3.0 
Taiwan 
Tιιrkey ο . ο Ο.Ο 

Ot11ep.cυun. 3.0 3.0 
Otlιnυn-prυd. 21 .0 35.0 
ΣΥΝΟΛΟ 1 71.Ο 184.5 
ΓΕΝ .ΣΥΝΟΛΟ 310.0 346.5 

1992/93 1993194 

Ο.Ο ο.ο 

Ο . Ο Ο . Ο 

!ΟΙ.Ο 153.0 

1.0 0.5 
0.5 0.5 
Ο . Ο 1.0 
4.0 8.0 
0.5 2.0 
1.0 1.5 
3.0 2.0 
Ο.Ο Ο.Ο 

Ο . Ο Ο . Ο 

Ο.Ο Ο . Ο 

111 .0 168.5 
7.0 5.0 
ο .ο ο . ο 

17.0 16.0 
17.0 1-1.5 
13.0 12.0 

108.5 11 l.5 
5.0 6.5 

2.0 2.0 

Ο . Ο Ο . Ο 

5.0 6.0 
3.0 3.0 

l.5 Ο.Ο 

3.0 3.0 
30.0 30.0 
212.0 209.5 
323.0 378.0 

ill!ΓH • ΠΑΓΚΟ;:ΜΙΟ ~ΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/9 
Ο.Ο ο . ο Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο 

ο.ο ο.ο Ο.Ο 0.5 0.5 
179.0 73.5 145.5 118.0 225.5 

0.5 0.5 
1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
1.0 2.0 2.0 1.0 ο.ο 

1.5 3.5 2.0 2.5 5.0 
7.0 0.5 0.5 2.0 ο . ο 

3.0 4.0 3.5 4.0 3.5 

l.5 1.0 1.0 1.0 10.0 
2.5 0.5 00 Ο . Ο 0.5 
Ο . Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο 

Ο . Ο ο . ο Ο . Ο Ο.Ο Ο . Ο 

Ο.Ο Ο.Ο ο.ο Ο.Ο Ο.Ο 

196.5 85.5 155.0 130.0 246.Ο 

5.0 4.0 5.0 5.0 5.5 
0.5 0.5 6.5 7.0 3.5 
19.0 16. 0 21.5 17.5 23.5 
23.5 19.0 24.5 29.0 23.5 
15.0 14.0 19.0 17.5 18.5 

121 .5 105.0 140.5 144.0 155.0 
8.5 16. 5 26.0 34.0 28.5 

ιο ιο 3.5 2.5 2.5 

0.5 00 Ο.Ο 00 ο.ο 

5.5 1.0 1.5 1.5 2.0 
4.0 3.5 5.0 5.5 6.0 

4.5 7.0 
ο . ο 00 Ο.Ο Ο . Ο 1.0 
3.0 2.5 4.5 4.5 5.5 
33 .0 20.0 25.0 20.5 23.0 
240.0 203 .0 282.5 293 .0 305.0 
436.5 288.5 437 .5 423.0 551.0 

1999/0 2000/ Ι 200 1/2 2002/3 200314 200415 2005/6 200617 2007 
1.0 ο.ο 1.0 Ο . Ο Ο.Ο Ο . Ο ο.ο Ο.Ο Ο . Ο 

0.5 00 ο.ο Ο . Ο 0.3 0.1 -
116.5 127 ο 42.5 93 .5 231.5 186.0 189.0 230.0 219.( ) 

1.0 2.0 l.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 J.5 
0.5 0.5 0.5 0.5 Ο.Ο ο .ο Ο . Ο Ο.Ο ο . ο 

Ο .Ο ο .ο Ο . Ο Ο.Ο 1.0 0.5 2.0 2.0 1.5 
10.0 7.0 10.5 6.0 10.5 7.5 13.5 8.0 12.0 
1.5 0.5 Ο .Ο Ο.Ο ο.ο Ο . Ο Ο .Ο Ο.Ο 1.5 
3.0 20 2.0 Ο . Ο ο . ο 0.5 Ο . Ο 0.5 0.5 
1.0 30 1.0 2.0 2.0 Ο . Ο Ο.Ο Ο . Ο ο.ο 

4.0 4.5 5.0 10.5 1.5 1.5 1.0 Ο.Ο 00 
Ο . Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο 

Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο Ο . Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο Ο . Ο 

Ο.Ο 00 ο.ο Ο . Ο Ο.Ο Ο.Ο ο.ο Ο . Ο ο . ο -
139.0 146. 5 64.0 113 .0 2-170 196.5 206 . Ο 242.0 236 .( ) 

4.5 4.0 5.0 7.0 7.5 5.5 4.5 5.0 5.0 
2.0 5.5 0.5 ο.ο ο.ο 00 0.5 Ο.Ο Ο .Ο 

25.0 30.0 26.5 31.5 31 .0 28.5 29.0 35.0 35 .0 
25 .0 25.0 22.5 21.0 23 .5 26.5 26 . Ο 33.0 34.0 
23.0 25 .5 24.0 25.0 26.0 32.0 30.0 30.5 30.5 

175.0 200.0 193 ο 191.5 226.0 221 .0 232.0 260.0 260.( 

27.0 29.0 31.5 30.5 32.0 32.0 30.0 31.0 31.5 

4.0 5.0 6.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.5 

Ο.Ο Ο . Ο Ο . Ο Ο.Ο Ο.Ο ο . ο Ο . Ο 

3.0 4.0 4.0 6.0 7.0 9.0 9.5 9.0 9.5 
8.0 8.0 9.0 10.0 11 .0 l l.O ι ι.5 12.0 12.0 
6.0 8.0 6.5 5.5 4.0 4.5 4.0 4.0 4.5 

2.0 ο . ο Ο . Ο Ο.Ο 00 ο.ο ο.ο Ο.Ο Ο . Ο 

6 .5 6.5 6.5 7.5 7.0 7.0 5.0 3.0 3.0 
29.0 20.0 38.0 34.0 31.0 50.5 41.5 48.5 49 ο 

340.0 370.5 373.0 379.5 41 6.0 437.5 433 .0 481.0 484.: 
479.0 517.Ο 437.0 492.5 663.0 634.0 639.0 723.0 720.: 
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ΠJΝΑΚΑΣ 5 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΉ 

ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕ ΤΟΝΟΥΣ 

ΧΩΡΑ J 990/ 199 Ι /9 1992/9 1993/9 199-1/9 1995/9 199619 1997/9 1998/9 1999/0 2000/0 200 1/0 200210 200.νο 200-1/0 2005/0 2006/0 2007/8 
91 2 3 -1 5 6 7 8 9 ο 1 2 _) -1 5 6 7 

Cyριυ,; ο ο ο ο ο ο ο () ο ο ο ο ο 7.0 7.5 7.2 8.3 6.5 
Spuin 639.-1 593 .0 623 . Ι 550.9 538.8 337.6 9-Π3 1.077 79 1.9 669.1 973 .7 1 . -11 1 . 861 .1 1,-112 . 989.8 826.9 1, 108 1.228. 

ο -1 ο 7 1 
Fωnct: 1.0 -1 .3 1.6 ) ' _ . .) 2.0 2.3 2.5 2.7 3.-1 -1 . 1 3.2 3.6 -1 .7 -1 .6 -1 .7 -1 .-1 3.-1 -1 .5 
Gτt:t:ct: 170.0 385 .0 3 1 0.Ο 25-1 .0 350.0 -100.0 390.0 375.0 -1 73.0 -12(! ο -1 30.0 358.3 -11-1 .0 308.0 -135.0 -12-1 .0 370.0 360.0 
ltaly 163.3 67-1 .5 -1 35.0 520.0 -1-18 .0 620 .Ο 370.0 620.0 -103 .5 735 .0 509.0 656.7 63-1 .0 685 .0 879.0 636.5 603 () 500.0 
PoΓtugul 20.0 62.0 22.0 32.1 32.2 -1 3. 7 -1-1 .8 -12 .0 35 . Ι 50.2 2-1 .6 33 .7 28.9 31.2 -11 .2 29. Ι -18 .0 36.0 
Sloveniu 0. 2 Ο .Ο 0. 5 0.3 0.5 
ΣΥΝΟΛΟ 993 .7 1,718. U91 1.359. 1.371 1,-103 . 1.75-1 . 2. 11 6. 1.706 . 1.878. 1.9-10 . 2.-163 . 1,9-12 2.-1-18 . 2.357 . 1.928. 2. 1-11 2, 135. 

8 7 3 ο 6 6 7 9 -1 5 7 7 ο 2 6 7 6 

ΓΠ-ΙΓΙ-f • ΠΑΓΚΟΣΜfΟ ΣΥΜΙ30Υ ΛΙΟ ΕΛΑ!ΟΛΑΔΟΥ 
ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΙΊJ~Σ ΧΩΡΕ ΔCΝ ΠΑΓΑΓΟΥΝ ΕΛΑ10ΛΛΔΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
"Ε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥ" 

1990/9 1991 /92 1992/93 1993/9-1 
1 

C)"PΓUS ο ο ο ο 

Sι>ain 39-1.1 -118.7 -121.4 -121.0 
France 28.0 34.8 43.8 43.7 
Grcccc 20-1.0 203 .Ο 197.0 196.0 
ltal)· 5-10.0 630.0 641.0 692.0 
Pυrtugal 27.0 45.0 -19.9 59.0 
Slυvι:n i a 

ΣΥΝΟΛΟ 1,193. 1 1,331 .5 1,353.1 1.-111.7 
Gι:nnany 10.3 9.8 10.5 13.-1 
Austria 
Bι: lgium 

Bulσ"ria 

Dcnmιιrk ο 7 1.2 1.2 2.5 
Estυnia 

Fin lanιl 

Hungaσ 

lrι: lanιl 0.5 0.8 0.9 1.0 
Latvia 
Litl1uania 
Luxι:mbυur 

g 
Malta 
Ncιl1 ι:r lan ιls 1.0 1. 5 2.0 3.2 
Pυlan ιl 

Czcclι.Rc11 . 

Rυιηani ιι 

1Jn itc ιl~ng 6.8 9.4 12.0 16.8 

S lυνιιkίa 

Swcιl ι: n 

Ε.Β L.1J. 2. 1 2.6 3.9 -1.9 
ΣΥΝΟΛΟ 2 1.-1 25.3 30.5 -1 1. 8 
Γ.ΣΥΝΟΛ 12 14.5 1356.8 1383 .6 1453.5 
ο 

199-1195 

ο 

-120.0 
-1 1.6 
210.0 
675.0 
58.0 

1.-10-1.6 
16.9 
0.2 

1.1 

0.3 

1.0 

3.9 

17.3 

1. 0 
4.9 
46.6 
1-15 1.2 

ΤΊΉΓΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΕΛΑJΟΛΑΔΟΥ 

1995196 1996/97 1997/98 1998199 

ο ο ο ο 

352.1 -170.2 550.-1 528.5 
-18 .5 58.8 75.6 78.8 
230.0 240.0 240.0 2-15 .0 
653 .0 675.0 698.0 705.0 
58.-1 62.0 69.3 66. ι 

1,3-12.0 1 ,506 .Ο 1,633.3 1,623.-1 
16.-1 16.1 23.6 30.3 
1.0 2.6 2.7 2.9 

ιι 2.3 2.5 1.9 

0.2 0.5 0.6 0.7 

1.3 1.4 1.5 1.6 

2.3 3.5 -1.0 5.9 

15.0 25.1 25.6 29.9 

1.2 2.2 2.7 2.9 
6.5 7.0 8. 7 9. -1 
-15.0 60.7 71 .9 85.5 
1387.0 1566.7 1705. 2 17089 

1999100 2000/01 200 1102 2002/03 200310-1 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

ο ο ο ο 6.8 6.6 7.4 8.2 6.8 
502.6 580.8 631 .2 591.3 613 .9 615. 7 -177.8 570.0 625.0 
81.5 92.0 95. 1 97.0 94.0 97.1 99.5 100.5 104.0 
265 .0 270.0 270.0 270.0 270.0 283.0 265.0 28-1.0 28-1.0 
714.0 729.0 735.0 770.0 785.0 840.0 8-18.2 852.4 810.5 
66.5 60.5 615 6-1.9 67.0 74.5 71.6 75.0 66.0 

2.0 1.1 1.5 1.5 1.6 
1,629.6 1,732.3 1, 792.8 1.793.2 1,838.7 1,918.0 1,771.0 1,89 1.6 1,897.9 
32.5 36.3 38.6 -10 .0 38.5 46.3 -15.3 5-1.0 56.0 
3.9 4.1 3.9 -1.6 6.0 7.3 7.0 7.2 7.2 

12.4 12.7 11.8 11.-1 12.3 11 .7 12.2 12.1 
0.3 

2.3 2.5 2.7 3 .1 3.1 2.9 1.9 3.0 3.-1 
0.1 0.2 ο. ι 0.2 0.3 

0.7 0.9 0.9 1.2 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2 
1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 

1. -1 1.6 2.2 2.-1 2.3 2.0 2. 7 2. 7 2. 7 
0.6 0.5 0.5 Ο. 7 Ο. 7 
0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 

0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 
3.9 5.8 9. 1 9.3 11. 1 13.4 1-1.2 14.4 14.5 

3.2 3.3 3.2 5.0 5.2 
2.7 3.2 28 1.9 3. 1 

1.6 1.8 
-10.0 33 .8 25.5 -17.0 71.6 60.1 -18.8 28.9 28.9 

0.3 0.9 0.5 0.8 0.8 
2.8 4.7 5.3 5.3 3.8 4.3 4.3 7. 1 7.2 
10.9 
98.-1 102.8 10 1. 6 125. -1 158.6 160.9 1-16.9 143.9 148.7 
1728.0 1835 .1 1894.4 19 18.6 1997.3 2078.9 19 17.9 2035.5 20466 
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ΠlΝΑΚΑΣ 7 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
~ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ 

1990/91 1991/9 1992/9 1993/9 1994/9 199519 1996/97 1997/9 1998/9 199910 2000/0 2001/0 2002/0 2003/0 2004/0 200510 2006/0 2007/0 
2 3 4 5 6 8 9 ο J 2 3 4 5 6 7 8 

C)·prus ο . ο Ο . Ο Ο.Ο 00 Ο.Ο 

Sρain 26. 7 31 .0 13.1 54.0 61.6 24.0 35.5 28.0 81 .5 13.2 15.8 1.6 18.2 49.4 39.2 48.0 71.0 45.0 
Fπιnce 2.7 13.9 20.9 2.6 0.6 0.9 1.4 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 1.2 2.2 2.0 
Greece Ο . Ο 0.1 ο.ο Ο . Ο 0.2 0.1 ο . ο 00 Ο.Ο Ο . Ο Ο . Ο ο . ο Ο.Ο 00 ο . ο Ο . Ο Ο . Ο ο.ο 

!taly 95.7 90.Ο 65.5 91.5 107.5 46.0 106.6 89.3 136.3 101.9 l 10.8 40.7 74.3 180.2 144.0 135.6 151.8 165.0 
Portιιgal Ο . Ο Ο . Ο 0.9 Η 8.2 1.7 J.7 0.2 7.0 1.4 Ο . Ο Ο.Ο 0.2 1.4 1.8 3.2 3.6 5.6 
Slovenίa 0.1 0.1 ο. J 0.1 0.1 
ΣΥΝΟΛΟ 125 .1 135 .0 100.4 152.5 l 78.J 72.7 145.2 J 17.6 225.2 116.6 126.8 42.4 93.1 231.3 185 .5 188.1 228.7 217.7 
German)- ο . 1 0.1 ο. 1 ο l 0.1 0.1 ο . ο ο 1 0. 1 Ο.Ο ο . 1 ο.ο 0.1 ο. 1 0.3 0.2 0.2 0.2 
r\ιιstΓia 00 Ο . Ο Ο . Ο Ο . Ο Ο . Ο Ο . Ο ο . ο ο . ο Ο . Ο Ο . Ο Ο.Ο Ο . Ο Ο.Ο Ο . Ο 

Bel gίιιm ο.ο ο . ο Ο.Ο 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 
BιιlParia Ο.Ο Ο.Ο 

Derunark ο.ο ο.ο Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο 0.7 Ο . Ο ο.ο Ο.Ο ο.ο Ο.Ο ο.ο Ο.Ο ο . ο Ο.Ο Ο.Ο ο.ο ο.ο 

Estorua 
Fin land ο.ο 00 00 ο.ο Ο.Ο Ο.Ο 00 ο.ο Ο . Ο Ο.Ο Ο.Ο ο.ο Ο.Ο Ο.Ο 

Hιιngar)-

Iι-eland ο.ο Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο ο.ο ο.ο ο . ο Ο.Ο ο.ο ο.ο Ο.Ο ο.ο ο . ο Ο.Ο ο.ο Ο .Ο ο.ο 

Latvia 
Litl1ιιania 

Lιιxt:ιnbou ο.ο ο.ο 00 ο . ο Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο Ο . Ο 

rg 
Malta 
Netl1erland ο . 1 ο. 1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 Ο.Ο 0.2 0.1 0.2 Ο.Ο 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 
Pol;ιnd ο.ο 00 Ο.Ο 0.4 0.5 
Czecl1. Reρ 

Roιnania 0. 1 0.1 
υnitedΊ\Jn Ο. ι Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο 0. 1 Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο Ο . Ο Ο . Ο Ο . Ο ο . ο Ο . Ο 0. 1 Ο. l ο 1 ο 1 0. 1 
Slov<lkia 
Sweden Ο. 1 Ο.Ο ο.ο Ο . Ο Ο.Ο Ο.Ο ο.ο ο.ο Ο . Ο Ο.Ο ο . ο ο.ο 0.1 0.1 
E.B.L.ιJ. Ο . 1 0.2 0.2 Ο. 1 0.3 Ο.Ο ο .ο 0. 1 ο . ι ο.ο 

ΣΥΝΟΛΟ 0. 4 0.4 0.4 0.3 0.9 1.0 0.3 0.2 0.4 0. 1 0.3 00 0. 2 0.5 0.7 0.6 1.5 1.7 
ΓΕΝΙΚΟ 125.5 135.4 100.8 152.8 1 79 . Ο 73.7 145.5 117.8 225 .6 116.7 127.J 42.4 93.3 231. 8 186. 2 188.7 230.2 219.4 
ΣΥΝΟΛΟ 

llHΓH • 11ΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΕΜΙΟΛΑΔΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ8 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ - - - -- -- --- - - - - - -

1990/91 1991 /92 1992/93 1993/94 199-1/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 200 1/02 2002/03 2003/0-1 2004/05 2005/06 2006/07 
C)pnιs ο . ο ο . ο ο . ο 00 
Sρain 65 .8 62.8 51.6 54.6 5-1.0 -18 8 66.7 76.2 63.6 87.7 88.3 112.5 107.0 114 2 110.9 99 . Ο 1 ιο . ο 

France 0.9 1.0 0.9 1.1 ι.ο 1.1 1.1 l.l 1.0 1.4 1.3 1.0 1.3 1.3 ο.ο 1.3 1.-1 
Gret:ct: 6.0 12.8 10.3 9.2 5.5 11 .0 5.2 8.0 5.4 8.2 ιο . ο 10.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
lla!y 66.5 90. l 90.8 10-1.8 105.8 90.5 129.5 123.5 125.3 182.7 1 73.Ο 182.9 ι 76.1 l81 .5 191.5 181.7 18-1.0 
Pυrtugal 6.4 6. l 7.5 10.5 13. 1 l 1.8 17.0 17.-1 12.4 17.5 17.3 16.2 13.1 15.9 16.6 16.7 2-ι8 

Slυvenia ο.ο Ο.Ο ο.ο Ο . Ο 

ΣΥΝΟΛΟ 145.6 172.8 161 .1 180.2 179 . .+ 163.2 219.5 226.2 207.7 297.5 289.9 322.6 312.5 322.9 329.0 308. 7 330.2 
Geπnan)· 0.2 0.7 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.9 
Aust.ria ο.ο Ο.Ο 00 Ο.Ο ο.ο ο . ο ο.ο ο.ο 00 Ο . Ο Ο . Ο ο . ο 0.1 
Βe!Ιζίuιη 0.1 00 O. l 0.1 0.2 0.3 0.4 
Bulgaria Ο.Ο 

Deruruιrk ο.ο Ο . Ο Ο.Ο 0.8 0.1 Ο.Ο ο.ο Ο.Ο 0.1 Ο.Ο Ο . Ο Ο.Ο Ο .Ο Ο . Ο Ο . Ο ο . ο Ο.Ο 

Εstυηiιι Ο . Ο Ο . Ο Ο . Ο Ο.Ο 

ι=in l and Ο.Ο 0. 1 Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο Ο.Ο O.l 0.1 ο.ο ο.ο 00 
Hungar)· 0.1 0. 1 0.1 0.1 
lreland Ο . Ο 00 Ο . Ο Ο . Ο ο.ο 00 ο.ο ο.ο ο.ο Ο.Ο Ο.Ο Ο . Ο ο . ο ο . ο Ο.Ο 00 ο . ο 

Latvia Ο.Ο Ο.Ο ο . ο Ο.Ο 

Litl1uania Ο.Ο Ο .Ο 00 Ο . Ο 

Lu:ωιnbυurg ο.ο ο.ο ο .ο Ο .Ο Ο.Ο ο . ο Ο.Ο 

Malt.a ο.ο Ο . Ο Ο.Ο ο.ο 

N"tl1erlands 0.1 Ο . 1 0.1 0. 1 0.1 0.2 0. 1 ο. ι 0.1 O. l ο.ο Ο.Ο Ο . Ο Ο.Ο Ο.Ο Ο.Ο 0. 1 
Poland 0.3 0.1 Ο.Ο 0.2 
Czecl1 .Rep . Ο.Ο Ο . Ο ο.ο ο.ο 

Rυιnania 

!JnitedKing. 0.1 0.1 0.1 0.2 1.0 0.5 ο .+ 0.6 0.5 0.7 0.8 1.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.3 

Sloviιkia ο.ο Ο.Ο Ο.Ο 00 
Swedι::n ο.ο 00 ο.ο Ο.Ο Ο.Ο ο.ο Ο . Ο Ο.Ο 0. 2 ο . ι 0.1 ο 1 0.1 
E.B.L.U. 0.1 0.2 ο.ο 1.1 l .7 0.6 ο.ο 0.1 00 00 

ΣΥΝΟΛΟ 0.5 ιι 0.3 2.5 3.1 1.6 0.7 1.0 0.9 1.0 1.1 l .7 1.1 1.5 1.5 1.9 2.2 
ΓΕΝΙΚΟ 146. l 173.9 16 1.-1 182.7 182.5 16-1.8 220.2 227.2 208.6 298.5 291 .0 324.3 313 .6 324 . .+ 330.5 310.6 332.4 
ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

ΑΡΧΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

pagυsmia austnιlia turkia tι1ni s ιnaωk spain gre~c~ ital)· pagυsιni~s USH australia jaρan pagυsιnia 

ρaragυgi ~e ρaragυgi ρaragυgi ρaragσgi ρaragυgi ρanιgυgi ρaragυgi ρanιgυgi ρanιgυg i eisagυg~s eis;ιgυg~s t:i:->ugogι:~ eisagυges katanulosi e~ k 

1990 191 l-153 99-1 ο 80 l75 36 639,-1 170 163,3 3 10 90 l3 .5 -1 1666.5 12 1 

199 j/92 2206 17 19 ο 60 250 50 593 385 674,5 3-16,5 87,5 12,5 -1,5 185 7 135 

!992/93 18 11 ,5 1391 ,5 ο 56 120 38 623, 1 310 -135 323 108.5 17 5 190-1 138 

1993;94 1825 1359,5 ο 48 235 40 550,9 254 520 378 111 ,5 16 6,5 1985 1-15 

199-1/95 1845,5 1371 ο 160 100 -15 538,8 350 -148 -136,5 121 ,5 19 8,5 199-1,5 1-15 

1995/96 1735,5 1-103,5 ο -10 60 35 337,6 -100 620 288,5 105 16 16,5 1888,5 138 

1996/97 2595 175-1,5 ο 200 270 110 9-17,3 390 370 -137,5 1-10.5 21.5 26 22-11,5 156 

1997/98 2465,5 211 6,5 ο -10 93 70 1077 375 620 -123 1-1-1 17,5 3-1 2381 ,5 170 

1998/99 2402,5 1707 0,5 170 215 65 791 ,9 473 -103,5 551 155 23,5 28.5 2-113 170 

199100 23 7-1,5 1878,5 0.5 70 210 40 669, 1 420 735 479 175 25 27 24-12,5 172 

2000/0 1 2565,5 19-10,5 1 175 130 35 973,7 430 509 5 l 7 200 30 29 2590,5 183 

200 Ι /02 2825,5 2-163,5 1 65 35 60 141 l ,-1 358,3 656,7 43 7 193 26,5 31,5 2606,5 189 

2002103 2-195,5 19-12,5 2 1-10 72 -15 861.1 -11-1 63 -1 -192,5 191,5 31 ,5 30,5 2677,5 19l 

200310-1 317-1 2-1-18 2,5 79 280 100 1412 308 685 663 226 31 32 2882.5 199 

2004/05 3013 235 7 5 1-15 130 50 989.8 435 879 63 -1 221 28,5 32 2923,5 207 

2005106 25 72,5 1928,5 9 112 220 75 826,9 42-1 636,5 639 232 29 30 2690,5 191 

2006107 2859,5 21-12 8 166 170 75 1 !08,7 370 603 723 260 35 31 2907,5 203 

2007/08 2820.5 213 5,5 13 160 180 85 1228. 1 360 500 720,5 260 35 3 1,5 2926,5 204· 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑ ΤΙΣΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

0,42 0,55 -0,29 0,36 0,33 -0,08 0,82 1,42 Ο , 11 -0 ,03 -0,08 Ο , 12 Ο , 11 Ο , 11 Ο , 17 -0,51 0,05 -0, 1 

-0,2 -0,21 -0 ,07 -0,73 -0,27 0,05 -0 ,22 -0,44 -0,07 0,22 0,31 Ο , 11 0,02 0,02 -0 ,07 Ο , 13 -0,65 -0,02 

0,01 -0,02 -0, 15 0,67 0,05 -0, 12 -0 ,2 Ο , 18 0,16 0,03 -0,06 0,26 0,04 0,05 0,12 0,48 0,49 0,24 

0,01 0,01 1,2 -0 ,85 Ο , 12 -0,02 0,32 -0, 15 0,14 0,09 Ο , 17 0,27 ο ο ο -0,54 1,81 -0,03 

-0,06 0,02 -1,39 -0,51 -0,25 -0,47 Ο , 13 0,32 -0,41 -0, 15 -0, 17 0,66 -0,05 -0,05 -0, 1 -1,37 -1 ,06 -0,36 

0,4 0,22 1,61 1,5 1, 15 1,03 -0,03 -0,52 0,42 0,29 0,3 0,45 Ο , 17 Ο , 12 0,29 1,47 0,76 0,54 

-0,05 Ο , 19 -1 ,61 -1 ,07 -0,45 Ο , 13 -0,04 0,52 -0,03 0,02 -0,21 0,27 0,06 0,09 0,03 0,02 -0, 15 -0,07 

-0,03 -0,22 1,45 0,84 -0,07 -0,31 0,23 -0,43 0,26 0,07 0,29 -0, 18 0,01 ο -0 ,09 0,4 0,9 0,22 

-0,01 Ο , 1 ο -0,89 -0,02 -0,49 -0, 17 -0, 12 0,6 -0 , 14 0,12 0,06 -0,05 0,01 0,01 0,36 -0,45 -1,65 -0, 13 

0,08 0,03 0,69 0,92 -0,48 -0, 13 0,38 0,02 -0,37 0,08 Ο , 13 Ο , 18 0,07 0,06 0,06 -0,03 -0, 16 1,72 Ο , 12 

Ο , 1 0,24 ο -0 ,99 -1 ,31 0,54 0,37 -0, 18 0,25 -0, 17 -0,04 -0, 12 0,08 0,01 0,03 Ο , 11 -1,46 -1, 19 -0,24 

-0, 12 -0,24 0,69 0,77 0,72 -0,29 -0,49 Ο, 14 -0,04 0,12 -0,01 Ο , 17 -0,03 0,03 0,01 -0 ,03 0,6 0,97 0,2 

0,24 0,23 0,22 -0,57 1,36 0,8 0,49 -0,3 0,08 0,3 Ο , 17 -0,02 0,05 0,07 0,04 0,03 1,65 -0,48 0,31 

-0,05 -0,04 0,69 0,61 -0,77 -0,69 -0,36 0,35 0,25 -0,04 -0,02 -0,08 ο 0,01 0,04 0,02 -0,76 1,1 0,71 -0 ,04 

-0, 16 -0,2 0,59 -0,26 0,53 0,41 -0, 18 -0,03 -0,32 0,01 0,05 0,02 -0,06 -0,08 -0,08 -0,06 0,16 0,85 -0,25 -0,05 

Ο , 11 Ο , 1 -0, 12 0,39 -0,26 ο 0,29 -0, 14 -0,05 Ο , 12 Ο , 11 Ο , 19 0,03 0,08 0,06 0,07 0,47 -0, 15 0,03 0,16 

-0,01 ο 0,49 -0,04 0,06 Ο , 13 Ο , 1 -0,03 -0, 19 ο ο ο 0,02 0,01 0,01 0,01 -0,28 0,85 Ο , 17 -0,09 
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