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 Ζ Διιάδα είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε παξαγσγφο ειαηνιάδνπ (13% ηεο παγθφζκηαο
παξαγσγήο ηε δεθαεηία ηνπ 2000) κεηά ηελ Ηζπαλία (40%) θαη ηελ Ηηαιία (22%).
Ξαξάιιεια, ε Διιάδα ππεξέρεη ζε φξνπο πνηφηεηαο (ηα ¾ ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο είλαη
εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν, έλαληη 45% ηεο ηηαιηθήο θαη 30% ηεο ηζπαληθήο).
 Ξαξά ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηελ αχμεζε ηεο δηεζλνχο δήηεζεο (θπξίσο ιφγσ ηεο
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απμεκέλεο δήηεζεο ζηηο λέεο αγνξέο θαηά 19% ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαζψο γίλεηαη φιν
θαη πεξηζζφηεξν γλσζηή ε δηαηξνθηθή αμία ηνπ ειαηνιάδνπ), ε πνξεία ηνπ θιάδνπ ζηελ
Διιάδα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ αξλεηηθή:
 Ν φγθνο ησλ εμαγσγψλ πεξηνξίδεηαη δηαρξνληθά κε απνηέιεζκα ην κεξίδην ηεο Διιάδαο
ζηελ δηεζλή αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ λα έρεη πεξηνξηζηεί ζην 3% ηε δεθαεηία
ηνπ 2000 απφ 4% ηε δεθαεηία ηνπ 1990.
 Κφλν ην 20% ηεο παξαγσγήο θζάλεη ζην ζηάδην ηππνπνίεζεο, κε ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ½ γηα ηελ Ηζπαλία θαη ¾ γηα ηελ Ηηαιία.
 Νη Έιιελεο παξαγσγνί δελ θαηάθεξαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δηεζλή δπλακηθή ηνπ θιάδνπ,
θπξίσο ιφγσ δηαξζξσηηθψλ παξαγφλησλ:
 Ρν θφζηνο ειαηνπαξαγσγήο είλαη πςειφ ζηελ Διιάδα (€0,65/θηιφ ειηψλ έλαληη €0,6/θηιφ
ζηελ Ηηαιία θαη €0,55/θηιφ ζηελ Ηζπαλία), θπξίσο ιφγσ ηεο χπαξμεο κηθξψλ εθηάζεσλ
παξαγσγήο θαη ηεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο.
 Ζ πιεηνςεθία ησλ ειαηνηξηβείσλ ζηελ Διιάδα είλαη κηθξά θαη παιηφηεξεο ηερλνινγίαο ζε
ζρέζε κε ηεο Ηζπαλίαο, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο λα είλαη πςειφ (€0,19/θηιφ ειαηνιάδνπ
έλαληη €0,16/θηιφ ζηα λέαο ηερλνινγίαο). Πηελ Ηηαιία ηα ειαηνηξηβεία, αλ θαη είλαη θπξίσο
κηθξά, είλαη ζε θάπνην βαζκφ θαζεηνπνηεκέλα (κε ην ζηάδην παξαγσγήο).
 Ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ δπζρεξαίλεη ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη ηελ
πξνψζεζε premium πξντφλησλ.
 Ρν κηθξφ κέγεζνο ησλ εηαηξεηψλ ηππνπνίεζεο (κε θχθιν εξγαζηψλ €0,5 εθαη. έλαληη €1,5
εθαη. ζηελ Ηηαιία) δελ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε αλαγλσξίζηκσλ brands.
 Αλ θαη ηελ επφκελε πεληαεηία αλακέλεηαη αλνδηθή δήηεζε (κε κέζν εηήζην ξπζκφ 3% θαη
5% γηα ηηο λέεο αγνξέο) θαη ηηκέο (€2,6/θηιφ ην 2015 απφ €2/θηιφ ηε δηεηία 2009-2010), ν
ζηαδηαθφο πεξηνξηζκφο ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΘΑΞ γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν (€420 εθαη. ην
2020 απφ €550 εθαη. ζήκεξα) εθηηκάηαη φηη ζα πεξηνξίζεη ηελ παξαγσγή θνληά ζηνπο
340.000 ηφλνπο ην 2015 θαη ιίγν πάλσ απφ 300.000 ηφλνπο ην 2020, απφ 360.000 ηφλνπο ην
2010 (ιφγσ δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ ζε κηθξέο εθηάζεηο κε ρακειέο απνδφζεηο).

 Ζ επλντθή δηεζλήο ζπγθπξία θαη ε πνηνηηθή ππεξνρή ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε αλάπηπμε ηνλ θιάδν κεζνπξφζεζκα. Γηα λα πινπνηεζεί, σζηφζν, απηή ε
δπλαηφηεηα απαηηνχληαη δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο: (i) πεξηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο,
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θπξίσο κέζσ ζπγθέληξσζεο ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ
ζηα ηζπαληθά πξφηππα θαη (ii) αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ παξαγσγήο πνπ ηππνπνηείηαη, θπξίσο
κέζσ ζπγθέληξσζεο ζηνπο θιάδνπο ησλ ειαηνηξηβείσλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, πξνψζεζεο
ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη πνιηηηθψλ πεξηνξηζκνχ ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ ζπλεπαθφινπζε
κεγέζπλζε ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηππνπνίεζεο ζα επέηξεπε ηελ θαηάθηεζε κεγαιχηεξνπ
κεξηδίνπ ζηε δηεζλή αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ, ε νπνία πξνζθέξεη θαη ηελ
πςειφηεξε ππεξαμία (πεξίπνπ €1/θηιφ, δειαδή ε ηηκή είλαη πςειφηεξε θαηά 50%).
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Ρν ειαηφιαδν απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
θαζψο θαιχπηεη ην 11% ηεο ζπλνιηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ
Διιάδα ζε φξνπο αμίαο (έλαληη 2% ζηελ Δπξψπε). Δηδηθφηεξα, ε
Διιάδα είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε παξαγσγφο ειαηνιάδνπ (κεηά ηελ
Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία), κε παξαγσγή ηεο ηάμεο ησλ 370 ρηιηάδσλ
ηφλσλ ην 2009, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε αμία ηεο ηάμεο ησλ €800
εθαη., ζπλεηζθέξνληαο έηζη ην 0,3% ηνπ ΑΔΞ (έλαληη 0,2% ηνπ
ΑΔΞ γηα ηνλ ηζπαληθφ θιάδν θαη 0,1% γηα ηνλ ηηαιηθφ).
Δπηπιένλ, ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ απνηειεί έλαλ θιάδν κε
ζεκαληηθή δπλακηθή δηεζλψο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ππγθεθξηκέλα, ε
αχμεζε ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ θαηά 50% ηελ
ηειεπηαία εηθνζαεηία απνξξνθήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ (ηεο ηάμεο
ησλ ¾) απφ ηε κεγαιχηεξε δηείζδπζή ηνπ ζε κε παξαδνζηαθέο
αγνξέο, νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ αθφκα ρακειά επίπεδα θαηά θεθαιήλ
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επαξθψο απηή ηε δηεζλή δπλακηθή. Ρν κεξίδην ηεο Διιάδαο ζηελ
παξαγσγή έρεη πεξηνξηζηεί ζην 13% ηε δεθαεηία ηνπ 2000 απφ 17%
ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Ζ ειιεληθή παξαγσγή έκεηλε ζρεηηθά ζηάζηκε
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ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζε αληίζεζε κε ηελ ηζπαληθή ε νπνία
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εμαγσγψλ (20% ηεο παξαγσγήο θαη ¼ ησλ εμαγσγψλ, ζε ζρέζε κε
¾1 θαη 97% αληίζηνηρα γηα ηελ Ηηαιία, θαη ½ θαη 55% αληίζηνηρα
γηα ηελ Ηζπαλία).
Πηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ζα πεξηγξάςνπκε ηελ θαηάζηαζε
πνπ επηθξαηεί ζηε δηεζλή αγνξά θαη ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ
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Θαζψο ε Ηηαιία δελ είλαη απηάξθεο, ην πνζνζηφ ηππνπνίεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη δηαζέζηκεο πνζφηεηαο (παξαγσγή
θαη εηζαγσγέο).
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ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ

ειαηνιάδνπ απφ

πιεπξάο πνηφηεηαο, κέζσ κεηαβνιψλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ
θιάδνπ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηείζδπζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο,

Ηζπαλία

Ηηαιία

Διιάδα

2009

2005

2001

1997

1993

1989

1985

1981

1977

1973

1969

1965

θπξίσο κέζσ ζηξαηεγηθψλ branding θαηά ηα ηηαιηθά πξφηππα.
1961

εθαη. ηφλνη

επφκελε πεληαεηία. Κεζνπξφζεζκα, ηα ζπξξηθλσκέλα θνλδχιηα ηεο
Ξαγκόζμια Ξαπαγωγή
Δλαιόλαδος

Ινηπνί

1.

Ζ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΓΝΟΑ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηξεηο
ρψξεο …

Ξεγή: Faostat

Ζ δηεζλήο ειαηνπαξαγσγή ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαρξνληθά αλνδηθή
ηάζε, ε νπνία γίλεηαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία,
θζάλνληαο ηα 3,1 εθαη. ηφλνπο ην 2009, επίπεδν πςειφηεξν θαηά
60% ζε ζρέζε κε ην 1990 (Πεκεηψλεηαη φηη φια ηα ζηνηρεία γηα ην
1990 αθνξνχλ ηνλ κέζν φξν ηνπ δηαζηήκαηνο 1989-1991, ιφγσ
έληνλεο κεηαβιεηφηεηαο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν). Νη ρψξεο
ειαηνπαξαγσγνί είλαη θαηά θχξην ιφγν ζπγθεληξσκέλεο ζηελ
Kαηανάλωζη Eλαιόλαδος
2007
Ηζπαλία
19%

Ηηαιία
29%

Ξεγή: Faos tat

Ζ.Ξ.Α. Διιάδα
9%
6% Γαιιία
4%
Ππξία
4%
Καξφθν
3%
Γεξκαλία
2%
Ζλ.
Ρνπξθία
Βαζίιεην
2%
2%
Ινηπέο
20%

πεξηνρή ηεο Κεζνγείνπ, θαζψο ην θιίκα επλνεί ην ζπγθεθξηκέλν
ηχπν θαιιηέξγεηαο. Δηδηθφηεξα, ηα ¾ ηεο δηεζλνχο παξαγσγήο
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηξεηο ρψξεο: ηελ Ηζπαλία (41%), ηελ Ηηαιία
(20%) θαη ηελ Διιάδα (12%).
Θαηά

ηε

δηάξθεηα

εληαηηθνπνίεζε

ζε

ηεο

ηειεπηαίαο

κεγάιν

βαζκφ

δεθαεηίαο,
ηελ

ε

παξαγσγή

Ηζπαλία
ειηάο,

επηηπγράλνληαο έηζη κηα εθηίλαμε ηεο παξαγσγήο ηεο θνληά ζηνπο
1,3 εθαη. ηφλνπο ην 2009, επίπεδν δηπιάζην έλαληη ηνπ 1990.
Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε άλνδνο ηεο παξαγσγήο ησλ ινηπψλ ρσξψλ
θαηά 70% γηα ηελ ίδηα πεξίνδν – αληηθαηνπηξίδνληαο θπξίσο ηελ
αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζηε Ππξία, ηελ Ρνπξθία θαη ην Καξφθν –
απμάλνληαο ην κεξίδην αγνξάο ηνπο απφ 9% ζην 15%. Ωζηφζν, ηελ
εθξεθηηθή απηή αχμεζε παξαγσγήο δελ αθνινχζεζαλ νη άιιεο δχν
βαζηθέο ρψξεο ειαηνπαξαγσγνί, θαζψο ε παξαγσγή ηελ ηειεπηαία
20εηία απμήζεθε κφλν θαηά 15% ζηελ Ηηαιία (630 ρηι. ηφλνη ην
2009 απφ 540 ρηι. ηφλνπο ην 1990) θαη θαηά 12% ζηελ Διιάδα
(370 ρηι. ηφλνη ην 2009 απφ 330 ρηι. ηφλνπο ην 1990).
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…νη νπνίεο απνξξνθνχλ κεγάιν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο, ην νπνίν
σζηφζν βαίλεη κεηνχκελν
Ζ παξαγσγή απηή απνξξνθάηαη νπζηαζηηθά απφ 3 αγνξέο: (i) ηηο
εγρψξηεο αγνξέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ (1 εθαη. ηφλνη), (ii) ηηο
εγρψξηεο αγνξέο ρχκα ειαηνιάδνπ (0,8 εθαη. ηφλνη) θαη (iii) ηε
δηεζλή αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ (1 εθαη. ηφλνη) – κε ηελ
Βαζικά Κεγ έθη Αγ οπάρ Δλαιόλαδος
3 βαζικέρ
παπαγωγοί

Ιοιπέρ

ηειεπηαία αγνξά λα πξνζθέξεη ηελ πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία.

Πύνολο

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη εμαγσγέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ ην

1990 2009 1990 2009 1990 2009

1990 ήηαλ 0,3 εθαη. ηφλνη – πεξίπνπ ην ¼ ηνπ ζεκεξηλνχ επηπέδνπ.

Ξαπαγωγή

1,52

2,30 0,50 0,84 2,02 3,14

Ξέξα απφ απηέο ηηο ηξεηο βαζηθέο αγνξέο, ζεκεηψλεηαη φηη ππάξρεη

Θαη ανάλωζη

1,45

1,70 0,58 1,34 2,03 3,04

θαη ε δηεζλήο αγνξά ρχκα ειαηνιάδνπ (0,4 εθαη. ηφλνη), πνπ φκσο

- Ρππνπνηεκέλν

0,71

0,80 0,43 1,16 1,15

1,97

- Σχκα

0,59

0,64 0,10 0,11 0,70

0,75

- Ινηπέο Σξήζεηο

0,15

0,25 0,04 0,07 0,19

0,32

(θπξίσο ζηελ Ηηαιία), ελψ παξαγσγή ηεο ηάμεο ησλ 0,3 εθαη.

0,74 0,07 0,30 0,29 1,04

ηφλσλ αθνξά ινηπέο ρξήζεηο ειαηνιάδνπ εθηφο ηξνθίκσλ (π.ρ.

εθαη. ηφλνη

Δξαγωγέρ
0,23
Ρςποποιημένος*

* Νη εμαγσγέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηφιαδνπ έρνπλ ήδε
ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε.

δελ απεπζχλεηαη ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο αιιά ζε ηππνπνηεηέο

παξαζθεπή ζαπνπληψλ θαη ινηπψλ θαιιπληηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ).

Ξεγή: Faostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

Πηηο ηξεηο βαζηθέο παξαγσγνχο αληηζηνηρεί πεξηζζφηεξν απφ ην ½
ηεο θαηαλάισζεο. Ζ πξνηίκεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ ζην
ειαηφιαδν γίλεηαη αηζζεηή κέζσ ηεο πςειήο θαηά θεθαιήλ
θαηαλάισζεο ηεο ηάμεο ησλ 15 θηιψλ εηεζίσο, έλαληη 3,8 θηιψλ
θαηά κέζν φξν ζηελ Δπξψπε θαη κφιηο 0,5 θηιψλ ζε δηεζλέο
επίπεδν. Πηηο ινηπέο ρψξεο νη θαηαλαισηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη
κε ην ειαηφιαδν, ην νπνίν ππνθαζίζηαηαη κε άιιεο κνξθέο θπηηθψλ
ειαίσλ (θπξίσο ζνγηέιαην θαη ειηέιαην). Αλ θαη ηα έιαηα απηά

Ρπειρ Βαζικέρ Σώπερ Δλαιοπαπαγ ωγ οί
Ηζπανία
εθαη. ηφλνη

Ηη αλία

Δλλάδα

πσινχληαη ζε ιηγφηεξν απφ ην ¼ ηεο ηηκήο ηνπ ειαηνιάδνπ, δελ

1990 2009 1990

2009

1990 2009

έρνπλ ηελ ίδηα επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία (δείηε Ξιαίζην 1). Ζ

Ξαπαγωγή

0,65

1,30 0,54

0,63

0,33 0,37

βαζηθφηεξε θαηαλαιψηξηα ρψξα εθηφο Κεζνγείνπ είλαη νη Ζ.Ξ.Α. κε

Δγσώπια
Θαη ανάλωζη

0,44

0,63 0,74

0,83

0,26 0,24

εηήζηα θαηαλάισζε 260 ρηι. ηφλσλ (κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 10% ηεο

- Ρππνπνηεκέλν

0,21

0,27

0,45

0,50

0,04

0,04

παγθφζκηαο θαηαλάισζεο).

- Σχκα

0,21

0,27

0,24

0,27

0,13

0,11

- Ινηπέο Σξήζεηο

0,02

0,10

0,05

0,06

0,09

0,09

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα

Δξαγωγέρ

0,26

0,72 0,13

0,33

0,11 0,11

ειαηφιαδν είλαη πνιχ εληνλφηεξε ζηηο ρψξεο κε-ειαηνπαξαγσγνχο

- Ρππνπνηεκέλν

0,11

0,40

0,11

0,32

0,01

0,03

– ελδεηθηηθφ θάπνηνπ βαζκνχ θνξεζκνχ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ηξεηο

- Σχκα

0,15

0,32

0,02

0,01

0,10

0,08

Ξεγή: Faostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

βαζηθέο ρψξεο ειαηνπαξαγσγνχο. Ππγθεθξηκέλα, ε δήηεζε ζηηο
ρψξεο εθηφο ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ παξαγσγψλ απμήζεθε θαηά
34% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 80% ηε δεθαεηία
ηνπ 1990 θαη 19% ηε δεθαεηία ηνπ 2000 (ηα αληίζηνηρα πνζνζηά
γηα ηηο 3 βαζηθέο ρψξεο ειαηνπαξαγσγνχο ήηαλ 13%, 3% θαη 5%).

Νη εμαγσγέο έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα…
Αληίζηνηρα κε ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ,
ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
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νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο δηπιαζηάζηεθαλ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία
(απφ 0,7 ζε 1,4 εθαη. ηφλνπο), κε βαζηθή πεγή αλάπηπμεο ηελ
ηζπαληθή αγνξά (θαιχπηεη ζρεδφλ ην ½ ηεο αχμεζεο ησλ
Δξαγωγέρ Βαζικών Ξαπαγωγών
Δλαιόλαδος (2000-2010)

παξαγσγφο, ε Ηζπαλία είλαη θαη ν θχξηνο εμαγσγέαο ειαηνιάδνπ,
εμάγνληαο ζρεδφλ ην 60% ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ηεο, κε

700
600
500
400
300
200
100
0

ρηι. ηφλνη

παγθφζκησλ εμαγσγψλ). Δηδηθφηεξα, εθηφο απφ βαζηθή ρψξα

απνηέιεζκα λα θαηαιακβάλεη ην 48% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ
ησλ 1,4 εθαη. ηφλσλ (απφ 37% ην 1990). Αθνινπζνχλ ε Ηηαιία
(23% ησλ εμαγσγψλ), ε Ρπλεζία θαη ε Διιάδα. Πεκεηψλνπκε φηη ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ αθνξά
Διιάδα

Ηηαιία

Ηζπαλία

Δθηφο ηξηγψλνπ (Ρππνπνηεκέλν)
Δληφο ηξηγψλνπ (Σχκα)

ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν.

… αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ απμεκέλε δηαθίλεζε ρχκα ειαηνιάδνπ

Ξεγή: Faos tat , Euros tat

εληφο ηνπ εκπνξηθνχ ηξηγψλνπ Ηζπαλίαο-Ηηαιίαο-Διιάδαο…
Νη ηξείο βαζηθέο ρψξεο παξαγσγνί ειαηνιάδνπ εμήγαγαλ πξνο ηξίηεο
ρψξεο αζξνηζηηθά πεξίπνπ 740 ρηι. ηφλνπο ην 2009 (απφ 230 ρηι. ην
1990). Ξαξάιιεια, εληφο ηνπ εκπνξηθνχ ηξηγψλνπ πνπ έρνπλ
Ριμέρ Δξαγωγών 2010
(€/κιλό ελαιόλαδος)
4,00

ζρεκαηίζεη απηέο νη ρψξεο, εμήρζεζαλ ζε ρχκα κνξθή (θπξίσο πξνο
3,1

3,0

3,00
1,9

2,00

1,9

2,4

Ηηαιία) άιινη 400 ρηι. ηφλνη ην 2009 (απφ 270 ρηι. ηφλνπο ην 1990).
Ππγθεθξηκέλα, ηα 2/3 ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαζψο θαη ην 40%
ησλ ηζπαληθψλ εμαγσγψλ θαηεπζχλνληαη ζηελ Ηηαιία.

1,00

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη πεξίπνπ ην ½ ησλ εμαγσγψλ ησλ

0,00
Διιάδα

Ηζπαλία

ρσξψλ ηνπ ηξηγψλνπ γίλνληαη κε ιάδη απφ άιιε ρψξα ηνπ ηξηγψλνπ

Ηηαιία

πξνο Ηηαιία

– θαηάζηαζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ Ηηαιία, ε νπνία

Ινηπέο

εθκεηαιιεχεηαη ην δηεζλέο brand name θαη ηα νξγαλσκέλα δίθηπα

Ξεγή: Eurostat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

πξνψζεζεο

πνπ

έρεη.

Δίλαη

εληππσζηαθφ

φηη

νη

εηζαγσγέο

ειαηνιάδνπ ζε ρχκα κνξθή ηεο Ηηαιίαο ππεξβαίλνπλ ην ζχλνιν ησλ
εμαγσγψλ ηεο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν.
Δλλάδα - Θςκλικό κομμάηι
(σιλ. ηόνοι)
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1994

Corr.=-87%

-150

Πεκεηψλνπκε φηη ε Διιάδα θαη ε Ηζπαλία εμάγνπλ ζηελ Ηηαιία ζε

Δμαγσγέο Διιάδαο (αξηζηεξφο άμνλαο)
Δμαγσγέο Ηζπαλίαο (δεμήο άμνλαο-αληίζηξνθα)

Ξεγή: Faostat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

ηηκέο θνληά ζηα €2/θηιφ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εμάγεη ζε ηηκέο ηεο
ηάμεο ησλ €3/θηιφ – ελδεηθηηθφ φηη ε Ηηαιία θαξπψλεηαη ππεξαμία
ηνπιάρηζηνλ €1/θηιφ.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εκπνξηθνχ ηξηγψλνπ
απηψλ ησλ ρσξψλ είλαη ε ζεκαληηθή αιιειεμάξηεζε πνπ ηηο
ραξαθηεξίδεη. Ππγθεθξηκέλα, παξαηεξνχληαη δχν ηάζεηο:


Ρν θπθιηθφ θνκκάηη ησλ ηζπαληθψλ θαη ησλ ειιεληθψλ
εμαγσγψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε αξλεηηθή ζπζρέηηζε
(κε ζπληειεζηή 87%), κε ηηο ηζπαληθέο εμαγσγέο λα
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παξαγσγήο (κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 71%). Αληίζεηα, νη
ειιεληθέο εμαγσγέο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ην
επίπεδν εγρψξηαο παξαγσγήο (κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο
22%). Ππλεπψο, ην επίπεδν παξαγσγήο ζηελ Ηζπαλία

Ηζπανία (σιλ. ηόνοι)
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
-

θαίλεηαη λα είλαη ν θξίζηκνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηηο

800
700
600
500
400
300
200
100
-

εμαγσγηθέο ξνέο ηφζν ηεο Ηζπαλίαο φζν θαη ηεο Διιάδαο.
Κε άιια ιφγηα, ε δηεζλήο (θπξίσο ε ηηαιηθή) δήηεζε
θαίλεηαη λα θαιχπηεηαη πξψηα απφ ην ηζπαληθφ ειαηφιαδν
θαη κεηά λα ζηξέθεηαη ζην ειιεληθφ. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή
ελ κέξεη εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεγάιεο ηηαιηθέο

1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008

Corr.=71%

εηαηξείεο ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ αλήθνπλ ζε ηζπαληθέο

Ξαξαγσγή Ηζπαλίαο (αξηζηεξφο άμνλαο)
Δμαγσγέο Ηζπαλίαο (δεμήο άμνλαο)

πνιπεζληθέο (δείηε ζειίδα 21).

Ξεγή: Faos tat, πνινγηζκνί ΔΡΔ



Ξαξάιιεια, θαη ε Ηηαιία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο
εμειίμεηο ζηηο άιιεο δχν ρψξεο ηνπ ηξηγψλνπ. Ππγθεθξηκέλα,
νη εμαγσγέο ηεο δελ εμαξηψληαη ηφζν πνιχ απφ ηελ
εγρψξηα παξαγσγή ηεο (κε ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο 45%)
φζν απφ ηηο εμαγσγέο Ηζπαλίαο θαη Διιάδαο αζξνηζηηθά (κε

Ηηαλία (σιλ. ηόνοι)
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Corr.=88%

Δμαγσγέο Διιάδαο+Ηζπαλίαο (αξηζη. άμνλαο)
Δμαγσγέο Ηζπαλίαο (δεμήο άμνλαο-αληίζηξνθα)
Ξεγή: Faostat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

ζπληειεζηή

ζπζρέηηζεο

88%).

Πηελ

πξαγκαηηθφηεηα,

θαζψο ε παξαγσγή ειαηνιάδνπ ηεο Ηηαιίαο δελ αξθεί γηα λα
θαιχςεη νχηε θαλ ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε, νη εμαγσγέο
ηεο εμαξηψληαη απφ ηηο εηζαγσγέο ρχκα ειαηνιάδνπ απφ ηηο
άιιεο δχν ρψξεο ηνπ ηξηγψλνπ.
Έλα θχξην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη ε
θαίξηα ζεκαζία ηεο ηζπαληθήο παξαγσγήο γηα ην εκπφξην ησλ ηξηψλ
απηψλ ρσξψλ. Πην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη
ην ηξίγσλν δελ είλαη απηάξθεο. Θαζψο ε παξαγσγή ησλ 3 ρσξψλ δε
θζάλεη γηα λα θαιχςεη ηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε θαη ηηο εμαγσγέο,
απαηηείηαη ε εηζαγσγή απφ ηξίηεο ρψξεο 150.000-200.000 ηφλσλ
ειαηνιάδνπ εηεζίσο (θπξίσο ζε ρχκα κνξθή).

1,2

… θαζψο θαη ηελ απμαλφκελε θαηαλάισζε ζε κε παξαδνζηαθέο

0,9

αγνξέο

0,6

Νη εκπνξηθέο ξνέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ (ηεο ηάμεο ηνπ 1

Ινηπέο

Ηηαιία

Ηζπαλία

Ξεγή: Faos tat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

ησλ παξαδνζηαθψλ αγνξψλ) πξννξηζκνχο θαηαλάισζεο: Ζ.Ξ.Α.,

1994

εθαη. ηφλσλ) θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο εμήο βαζηθνχο (εθηφο

0,0

1992

0,3

1990

εθαη. ηφληη

Γιεθνήρ Αγοπά Ρςποποιημένος
Δλαιόλαδος

Διιάδα

Γαιιία θαη Γεξκαλία. Όζνλ αθνξά ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, ε Ηζπαλία
θαη ε Ηηαιία είλαη μεθάζαξα θπξίαξρεο. Ππγθεθξηκέλα, ηελ ηειεπηαία
εηθνζαεηία

νη

εμαγσγέο

ηππνπνηεκέλνπ

ειαηνιάδνπ

ηεηξαπιαζηάζηεθαλ ζηελ Ηζπαλία, ηξηπιαζηάζηεθαλ ζηελ Ηηαιία,
ελψ απμήζεθαλ θαηά 2,5 θνξέο ζηελ Διιάδα (κνινλφηη απφ πνιχ
ρακειή βάζε). Έηζη, ην 2009 ε Ηζπαλία θαιχπηεη ην 38% ηεο
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αγνξάο (απφ 37% ην 1990), ε Ηηαιία ην 30% ηεο αγνξάο (απφ 36%
ην 1990), ε Διιάδα ην 3% (απφ 4% ην 1990).

2008

2000

Ρξεηο Βαζηθνί Ξαξαγσγνί

2006

Ππγθεθξηκέλα, ην ½ πεξίπνπ ηεο παγθφζκηαο αχμεζεο πξνθχπηεη

2004

ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 1990).

0
2002

απφ 22% ην 1990), θαζψο εμήγαγαλ 5 θνξέο πεξηζζφηεξν

1
1998

ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία (29% ην 2009,

2

1996

ειαηνπαξαγσγνί θεξδίδνπλ κεξίδην αγνξάο ζηε δηεζλή αγνξά

3

1994

Πην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη ινηπέο ρψξεο

4

1992

5

1990

€/θηιφ

Ριμέρ Δξαγωγών
Ρςποποιημένος Δλαιόλαδος

Ινηπέο

απφ εμαγσγέο ηεο Ρπλεζίαο, ηεο Ππξίαο θαη ηεο Ρνπξθίαο πξνο ηηο
Ζ.Ξ.Α., ελψ απμάλνληαη θαη νη εμαγσγέο πξνο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη
ηεο

Ξεγή: Faostat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

Αθξηθήο

εμνηθεηψλνληαη

(Ηξάλ,

Ιίβαλν,

ζπλερψο

Πανπδηθή

πεξηζζφηεξν

κε

Αξαβία)
ηελ

νη

νπνίεο

θαηαλάισζε

ειαηνιάδνπ.
Βαζικέρ Σώπερ Διζαγωγών
Ρςποποιημένος Δλαιόλαδος

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηείζδπζε ησλ λέσλ παξαγσγψλ ζε αγνξέο

45 110

61

30

244 52

φπσο νη Ζ.Ξ.Α. αθνξά θπξίσο ηκήκαηα ηεο αγνξάο δηαθνξεηηθά απφ

33 43

εθείλα

100%
80%

πνπ

ζηνρεχνπλ

νη

βαζηθνί

παξαγσγνί.

Δλδεηθηηθά

αλαθέξνπκε φηη νη εμαγσγέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ ησλ ινηπψλ

60%

Θαλαδάο

Βξαδηιία

πνηφηεηα θαη ελ κέξεη έιιεηςε branding. Δληνχηνηο, είλαη πξνθαλέο

Γεξκαλία

0%
Ζ.Ξ.Α.

βαζηθψλ παξαγσγψλ, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ελ κέξεη ρακειφηεξε
Ηαπσλία

20%
Ζ.Β.

ρσξψλ γίλνληαη ζε ηηκή 30% ρακειφηεξε απφ εθείλε ησλ ηξηψλ

Γαιιία

40%

Ξνξηνγαιία

Κεξίδην Σσξψλ πξνέιεπζεο
ζηηο αγνξέο πξννξηζκνχ

Ππλνιν Δηζαγσγψλ 2008 (ρηι. ηφλνη):

Σψξεο Ξξννξηζκνχ

Ινηπνί

Διιάδα

Ηηαιία

φηη ε πην ειθπζηηθή ηηκή ειαηνιάδνπ απηψλ ησλ ρσξψλ πξνζειθχεη
λένπο θαηαλαισηέο – δπλεηηθνχο πειάηεο ησλ παξαδνζηαθψλ
παξαγσγψλ.

Ηζπαλία

Ξεγή: Faostat (2008)

Ζ ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο πνπ αθνινπζνχλ νη ηξεηο ρψξεο ηνπ

Γείθηεο 1990=1

ηξηγψλνπ είλαη δηαθνξεηηθή. Ζ Ηηαιία (θαη κε ιηγφηεξε επηηπρία ε

1,5

Διιάδα) ζηνρεχνπλ θπξίσο ζην premium θνκκάηη ηεο αγνξάο (κε

Γείκηηρ Ριμήρ Ξαπαγωγού
Δλαιόλαδος

κέζε

ηηκή

εμαγσγήο

ηππνπνηεκέλνπ

ειαηνιάδνπ

θνληά

ζηα

€3,1/θηιφ), ελψ ε Ηζπαλία ζηνρεχεη ζε πην κεζαίν θνκκάηη ηεο

1,3

αγνξάο (κε κέζε ηηκήο εμαγσγήο θνληά ζηα €2,4/θηιφ). Όζνλ

1,0

αθνξά ηηο βαζηθέο αγνξέο πξννξηζκνχ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ

0,8

παξαγσγψλ, ε Ηηαιία (φπσο θαη ε Διιάδα) έρεη εζηηάζεη θπξίσο ζηηο
2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0,5

Ξξαγκαηηθή Ρηκή (Απνπιεζσξηζκέλε)
Νλνκαζηηθή Ρηκή
* Ωο δηεζλήο ηηκή ιακβάλεηαη ν ζηαζκηζκέλνο (βάζεη
παξαγσγήο) κέζνο φξνο ηηκψλ παξαγσγνχ ησλ ηξηψλ
βαζηθψλ παξαγσγψλ. Γηα ηα έηε 2009-2011
ιακβάλνληαη ηηκέο παξαγσγνχ ζη ηο πεξηνρέο Κπάξη
(Ηηαιία), Σαέλ (Ηζπαλία) θαη Ζξάθιεην/Κεζζελία
(Διιάδα).

ΖΞΑ (κε κεξίδην αγνξάο 60%) θαη ηε Γεξκαλία (κε κεξίδην αγνξάο
73%), ελψ ε Ηζπαλία έρεη εζηηάζεη ζηελ Ξνξηνγαιία (κε κεξίδην
αγνξάο ζρεδφλ 100%) θαη ηε Γαιιία (κε κεξίδην αγνξάο 70%).
Ππλεπψο, ζπλάγεηαη φηη ε εμαγσγηθή αγνξά ησλ αλαπηπγκέλσλ
ρσξψλ έρεη θαηά θάπνην ηξφπν κνηξαζηεί κεηαμχ ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο
Ηζπαλίαο – κε ηελ Διιάδα λα πξνζπαζεί λα θεξδίζεη θάπνην κηθξφ
κεξίδην αγνξάο.

Ξεγή: Faostat, Eurostat, IOOC, πνινγηζκνί ΔΡΔ
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Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο, θπξίσο ηεο ηζπαληθήο, άζθεζε
θαζνδηθέο πηέζεηο ζηηο ηηκέο
Ζ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ηα ηειεπηαία ρξφληα (ζε ζπλδπαζκφ κε
Ννομαζηική Ριμή Ξαπαγ ωγ ού
Δλαιόλαδος
1990*
%**

ηηο πηέζεηο απφ ηηο ηάζεηο ζπγθέληξσζεο ησλ πνιπεζληθψλ

2009

Ριμή
Ριμή
%**
(€/κιλό)
(€/κιλό)

Ηζπαλία

46%

2,2

54%

1,8

Ηηαιία

33%

2,3

29%

2,0

Διιάδα

21%

2,2

17%

2,2

Γιεθνήρ Ριμή

100%

2,2

100%

1,9

* Αθνξά ην δηάζηεκα (1989-1991)
** Ζ ζηάζκηζε αληηζηνηρεί ζην κεξίδην θάζε ρψξαο
ζηελ παξαγσγή ησλ ηξηψλ βαζηθψλ παξαγσγψλ.
Ξεγή: Faostat, Eurostat, IOOC, πνινγηζκνί ΔΡΔ

βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ θαη ησλ supermarkets) άζθεζε πεξηνξηζηηθή
επίδξαζε ζηηο ηηκέο (€1,9/θηιφ ην 2009 απφ €2,3/θηιφ θαηά κέζν
φξν ηελ πεξίνδν 2000-2008). Πε πην καθξνρξφληα πξννπηηθή,
ζεκεηψλνπκε φηη ε δηεζλήο νλνκαζηηθή ηηκή παξαγσγνχ ειαηνιάδνπ
θπκαίλεηαη κεηαμχ €2 θαη €3/θηιφ θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2010,
ραξαθηεξηδφκελε

απφ

θπθιηθέο

δηαθπκάλζεηο.

Βαζηθφο

πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο θπθιηθήο απηήο ζπκπεξηθνξάο
είλαη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο παξαγσγήο.
Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα ηνληζηεί φηη ε ηηκή ζε
φξνπο πξαγκαηηθήο αμίαο ζεκεηψλεη πησηηθή ηάζε θαηά ηελ
ηειεπηαία εηθνζαεηία (κε κέζε εηήζηα κείσζε 2%). H εμέιημε απηή
αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηαρχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγήο, θπξίσο ηεο
ηζπαληθήο θαη δεπηεξεπφλησο ησλ ηξίησλ ρσξψλ (νη νπνίεο έρνπλ
θαη ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο).
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ΞΙΑΗΠΗΝ 1: ΠΛΔΗΠΦΝΟΑ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ ΠΡΖΛ ΓΔΗΑ
Α) ΔΟΖΚΑΡΑ ΚΔΙΔΡΩΛ
Ζ επεξγεηηθή δξάζε ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη παγθνζκίσο απνδεδεηγκέλε, θαζψο έρεη ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε
θνξεζκέλα ιηπαξά νμέα (πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα θαξθηλνγελέζεηο θαη θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα) ελψ είλαη πινχζην
ζε κνλναθφξεζηα ιηπαξά, ηα νπνία πξνηηκψληαη έλαληη ησλ πνιπαθφξεζησλ (πεξηέρνληαη θπξίσο ζε άιια
ππνθαηάζηαηα έιαηα φπσο ειηέιαην θαη ζνγηέιαην), ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν αλζεθηηθά θαη δηαζπψληαη ζηηο πςειέο
ζεξκνθξαζίεο καγεηξέκαηνο, κε πηζαλέο βιαβεξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία. Ππγθεθξηκέλα, ε θαηαλάισζε
ειαηνιάδνπ ιεηηνπξγεί αληηνμεηδσηηθά γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ελψ παξάιιεια επλνεί ην κεηαβνιηζκφ ηεο
ελδνγελνχο ρνιεζηεξίλεο.
Πχκθσλα κε ηαηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηεζλψο, ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ έρεη απνδεηρζεί φηη
κεηψλεη ηνλ θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, θαξθίλν, εγθεθαιηθά, ππέξηαζε, ζαθραξψδε δηαβήηε θαη άιια.
Ζ πξψηε κεγάιε κειέηε μεθίλεζε απφ ηνλ Ancel Keys ιίγν πξηλ ην 1960, ζπκκεηείραλ 13.000 άηνκα απφ 7 ρψξεο
γηα 25 ρξφληα θαη εξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ δίαηηαο θαη εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθψλ λνζεκάησλ. Νη επηζηήκνλεο
απέδσζαλ ηα κηθξά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο απφ ζηεθαληαία λφζν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θξήηεο (2,5%
έλαληη 11% θ.κ.ν. γηα ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ δείγκαηνο) ζηηο ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνχ
ηεο θαη θπξίσο ζηελ εθηεηακέλε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ. Δπηπιένλ, ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ (ζηα πιαίζηα κηαο
κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο) εθηηκήζεθε φηη πεξηνξίδεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ θαηά 61% (De Longeril et
al., 1998). Ρέινο, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε εληαηηθή θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ πεξηνξίδεη θαηά 41% ηηο πηζαλφηεηεο
εκθάληζεο εγθεθαιηθνχ (Samieri et al., 2011).
Κελέηη 7 Σωπών:
Θνηζιμόηηηα από Πηεθανιαία Λόζο
2,5%
3%
5%

Θξήηε
Ηαπσλία
Θέξθπξα
Γηνπγθνζιαβία
Ηηαιία
Ζ.Ξ.Α.
Νιιαλδία
Φηλιαλδία

8%
8%
16%
17%
21%
0%

5%

10% 15% 20% 25%

% Θλεζηκφηεηζο απφ Πηεθαληαία Λφζν
Ξεγή: "Κειέηε 7 Σσξψλ", Ancel Keys , 1958

Βηβιηνγξαθία:
* Keys A. (Ed), (1980), «Seven Countries: A multivariate analysis of death and coronary heart disease», Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts.
* De Longeril M., Salen P., Martin J.L., Monjaud I., Boucher P., Mamelle N., (1998), «Mediterranean dietary pattern in
a randomized trial: prolonged survival and possible reduced cancer rate», Arch. Intern. Med., 158, 1181-1187.
* C. Samieri, C. Féart, C. Proust-Lima, E. Peuchant, C. Tzourio, C. Stapf, C. Berr, P. Barberger-Gateau, (2011), «Olive
oil consumption, plasma oleic acid, and stroke incidence: The Three-City Study», Neurology.
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Β) ΞΝΗΝΡΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ
Ρν ειαηφιαδν δηαρσξίδεηαη θαη θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηα θπζηθν-ρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά
πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ. Κεηαμχ άιισλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ην ρξψκα, ηε γεχζε, ην
άξσκα θαη ηελ νμχηεηα (πεξηεθηηθφηεηα ζε ειατθφ νμχ). Δηδηθφηεξα, βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ Θαλνληζκνχ
(EC) 1513/2001, ην ειαηφιαδν δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε θξηηήξην ηελ νμχηεηά ηνπ (φζν
ρακειφηεξε νμχηεηα ηφζν πην πνηνηηθφ θαη επεξγεηηθφ γηα ηελ πγεία, ιφγσ πεξηζζφηεξσλ αληηνμεηδσηηθψλ):
1. Ξαπθένο Δλαιόλαδο: πξνθχπηεη απφ κεραληθή ή άιιε θπζηθή επεμεξγαζία ηεο ειηάο, ρσξίο λα ππάξρεη
αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο. Γηαθξίλεηαη ζε:


εμαηξεηηθά παξζέλν ειαηφιαδν, κε ειεχζεξε νμχηεηα < 0,8%



παξζέλν ειαηφιαδν, κε ειεχζεξε νμχηεηα < 2%



κεηνλεθηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν (lampante), κε νμχηεηα > 2%, ην νπνίν είλαη αθαηάιιειν γηα
θαηαλάισζε θαη πξννξίδεηαη θπξίσο γηα εμεπγεληζκφ (αλάκεημε κε άιιεο πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ γηα
πξνζαξκνγή πνηφηεηαο) ή γηα βηνκεραληθέο ρξήζεηο.

2. Δξεςγενιζμένο Δλαιόλαδο: πξνθχπηεη κεηά απφ ρεκηθή θαηεξγαζία παξζέλσλ ειαίσλ (εμεπγεληζκφο) θαη
έρεη νμχηεηα < 0,3%. Πεκεηψλνπκε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ειαηνιάδνπ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα αλάκεημε
κε παξζέλν ειαηφιαδν, ελψ ε ηερλεηά ρακειή νμχηεηά ηνπ δελ είλαη αληίζηνηρε πνηνηηθά θαη νπζηαζηηθά κε
ηε θπζηθή νμχηεηα ηνπ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ.
3. Δλαιόλαδο: απνηειείηαη απφ αλάκεημε εμεπγεληζκέλσλ θαη παξζέλσλ ειαηφιαδσλ θαη έρεη νμχηεηα <1%.
4. Ξςπηνέλαιο: πξνθχπηεη απφ θπζηθή επεμεξγαζία ηνπ ππξήλα ηεο ειηάο θαη δηαθξίλεηαη ζε Αθαηέξγαζην,
Δμεπγεληζκέλν θαη Ξπξελέιαην (κείγκα αθαηέξγαζηνπ θαη εμεπγεληζκέλνπ).
Πεκεηψλεηαη φηη ν ηχπνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ιαδηνχ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηηκή ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην Δμαηξεηηθά Ξαξζέλν Διαηφιαδν ηηκνινγείηαη κε πξνζαχμεζε ηεο
ηάμεο ηνπ 30% ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο ειαηνιάδνπ, ελψ ην Ξπξελέιαην πεξίπνπ 70% ρακειφηεξα
απφ ην ειαηφιαδν.
Ζ ηειηθή πνηφηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε πνηφηεηα ηνπ
εδάθνπο, ε πνηθηιία ηεο ειηάο θαη ε κέζνδνο θαιιηέξγεηαο ελψ κπνξεί λα αιινησζεί απφ θζνξέο θαηά ηελ
ζπγθνκηδή, επεμεξγαζία ή απνζήθεπζε ηεο ειηάο. Ζ ειιεληθή παξαγσγή αθνξά θπξίσο εμαηξεηηθά παξζέλν
ειαηφιαδν, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 75%, έλαληη πεξίπνπ 45% γηα ηελ ηηαιηθή θαη 30% γηα ηελ ηζπαληθή
παξαγσγή. Ζ ζρεηηθά ρακειφηεξε πνηφηεηα ηνπ ηζπαληθνχ ειαηνιάδνπ (πςειφηεξε νμχηεηα) νθείιεηαη ζε έλα
βαζκφ ζηελ απνπζία νξεηλψλ πεξηνρψλ (φπσο Διιάδαο, Ηηαιίαο), ε νπνία σζηφζν επηηξέπεη ηελ εληαηηθνπνίεζε
θαη ηελ εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο (πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα θαη δηαθχιαμε πνηφηεηαο).
Ζ ζπκβνιή ησλ θιηκαηνινγηθψλ θαη ινηπψλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ
επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ζε επίπεδν Δ.Δ. 16 ειαηφιαδσλ Ξποζηαηεςόμενηρ Ννομαζίαρ
Ξποέλεςζηρ (ΞΝΞ) θαη 11 ειαηφιαδσλ Ξποζηαηεςόμενηρ Γεωγπαθικήρ Ένδειξηρ (ΞΓΔ) ζε 11
αληίζηνηρνπο λνκνχο. Ξξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί ην ειαηφιαδν σο ΞΝΞ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, πξέπεη
λα παξάγεηαη, επεμεξγάδεηαη θαη ηππνπνηείηαη ζε νξνζεηεκέλε πεξηνρή, κε αλαγλσξηζκέλε κέζνδν-πξαθηηθή. Γηα
ηνλ ραξαθηεξηζκφ ειαηνιάδνπ ΞΓΔ, νη φξνη είλαη πην ραιαξνί, θαζψο αξθεί έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζηάδηα λα είλαη
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ζπλδεδεκέλν κε ηελ νξνζεηεκέλε παξαγσγή. Ζ παξαγσγή πνπ αθνξά πξντφληα ΞΝΞ θαη ΞΓΔ θαιχπηεη πεξίπνπ
ην 3% ηεο εγρψξηαο παξαγφκελεο πνζφηεηαο, ελψ παξφκνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηνπο βαζηθνχο
αληαγσληζηέο Ηηαιία θαη Ηζπαλία (2%). Πην ζεκείν απηφ ζεκεηψλνπκε φηη ζηε ρψξα καο γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα
λα επεθηαζνχλ γεσγξαθηθά νη πεξηνρέο ΞΝΞ (π.ρ. επηρεηξείηαη λα εληαρζεί ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηεο
Κεζζελίαο ζην ειαηφιαδν ΞΝΞ Θαιακάηαο). Ζ πςειφηεξε αμηνπηζηία σο πξνο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ επηηξέπεη ηελ πςειφηεξε ηηκνιφγεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε παξαγσγή. Αμίδεη
λα ζεκεησζεί φηη ηα ειαηφιαδα ΞΝΞ θαη ΞΓΔ πνπ παξάγνληαη ζηελ Ηηαιία ηηκνινγνχληαη αξθεηά πςειφηεξα
(€6,5/θηιφ θαηά κέζν φξν ην 2008) ζε ζρέζε κε εθείλα ηεο Διιάδαο (€3,5/θηιφ) θαη ηεο Ηζπαλίαο (€3,8/θηιφ),
επηβεβαηψλνληαο έηζη ηηο απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ Ηηαιία.
Δλληνικά Δλαιόλαδα Ξποζηαηεςόμενηρ Ννομαζίαρ
Ξποέλεςζηρ (ΞΝΞ)
Ννομαζία

Ζμ/νία Θαη ασώπηζηρ

Ξεδά Ζξαθιείνπ Θξήηεο
Βφξεηνο Κπινπφηακνο Οεζχκλεο Θξήηεο
Βηάλλνο Ζξαθιείνπ Θξήηεο
Ιπγνπξηφ Αζθιεπηείνπ
Αξράλεο Ζξαθιείνπ Θξήηεο
Ξέηξηλα Ιαθσλίαο
Θξαλίδη Αξγνιίδαο
Θξνθεέο Ιαθσλίαο
Θαιακάηα
Θνιπκβάξη Σαλίσλ Θξήηεο
Απνθνξψλαο Σαλίσλ Θξήηεο
Πεηεία Ιαζηζίνπ Θξήηεο
Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν Θξαςαλφ
Φνηλίθη Ιαθσλίαο
Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν "Ρξνηδελία"
Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν Πέιηλν Θξήηεο

Θαιακάηα (δηεπξπκέλν)
Αγνπξέιαην Σαιθηδηθήο

21/06/1996
21/06/1996
21/06/1996
21/06/1996
21/06/1996
21/06/1996
21/06/1996
21/06/1996
13/06/1997
13/06/1997
21/01/1998
21/01/1998
11/07/2002
23/07/2003
13/07/2007
12/05/2010

Έρεη ππνβιεζεί αίηεζε
Έρεη ππνβιεζεί αίηεζε

Ξεγή: Δ.Δ. / DOOR Database
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2. Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ
Πηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ εγρψξηνπ θιάδνπ ειαηνιάδνπ, ζε αληηπαξαβνιή κε εθείλα ηεο
Ηζπαλίαο

Διιάδα

15%

7%

Ξνξηνγ…

4%

Θχπξνο

4%

Κάιηα

Ηηαιίαο,

πξνθεηκέλνπ

λα

εληνπηζζνχλ

ηα

ζηάδην ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο:

8%

Ηηαιία

ηεο

πιενλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο ησλ βαζηθψλ παξαγσγψλ ζε θάζε

Δλαιώνερ/ Πύνολο Αγποηικών
Δκηάζεων 2007
Ηζπαλία

θαη



Ξξσηνγελήο ειαηνπαξαγσγή (παξαγσγή ειηάο)



Δπεμεξγαζία (παξαγσγή ειαηνιάδνπ)



Ρππνπνίεζε



Γηαλνκή - Ξξνψζεζε

1%

Πινβελία

0%

Γαιιία

0%
0%

(i) Πηάδην Ξξσηνγελνχο Διαηνπαξαγσγήο (παξαγσγή ειηάο)
4%

8%

12%

16%

Ξεγή: Eurostat

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην κεζνγεηαθφ θιίκα επλνεί ηελ απνδνηηθή
θαιιηέξγεηα ειηάο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν νη ηξεηο βαζηθνί παξαγσγνί
δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζε ζρέζε κε
ηελ ππφινηπε Δπξψπε, δηαζέηνληαο κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ

εθηάζεσλ

γηα

ειαηνθαιιηέξγεηα.

ςειφηεξε

εμεηδίθεπζε έρεη ε Διιάδα, κε 15% ησλ γεσξγηθψλ ηεο εθηάζεσλ λα
θαιχπηνληαη απφ ειαηψλεο (έλαληη ιηγφηεξν απφ 10% γηα ηελ
Ηζπαλία

θαη

ηελ

Ηηαιία).

Ξεξηζζφηεξν

απφ

ηα

2/3

ηεο

Ξαπαγωγικέρ Ξεπιοσέρ Δλαιοπαπαγωγήρ

ειαηνπαξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ηηο λφηηεο πεξηνρέο ησλ ηξηψλ

% ζηην
παπαγωγή

Ξαπαγ/ηηηα
(ηόνοi/εκηάπ.)

ρσξψλ, ζηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα

Θξήηε

30%

3,9

Ξεινπφλλεζνο

39%

3,5

Λόη. Δλλάδα

69%

3,7

Πςν. Δλλάδαρ

100%

3,0

Ππλνιηθά, ε παξαγσγηθφηεηα εδάθνπο φζνλ αθνξά ηηο ειηέο είλαη

Αλδαινπζία

81%

3,3

πςειφηεξε ζηε Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία (ηεο ηάμεο ησλ 3 ηφλσλ ειηάο

Λόη. Ηζπανία

81%

3,3

αλά εθηάξην, έλαληη 2,5 ζηελ Ηζπαλία), θαζψο νη θιηκαηνινγηθέο

Πςν. Ηζπανίαρ

100%

2,5

ζπλζήθεο θαη ην γεσγξαθηθφ αλάγιπθν (αξθεηέο εκηνξεηλέο

Ξνχιηα

36%

3,3

Θαιάκπξηα

30%

πεξηνρέο κε ρακειή δηαθξάηεζε πγξαζίαο) επλννχλ πεξηζζφηεξν

5,5

Λόη. Ηηαλία

67%

4,0

Πςν. Ηηαλίαρ

100%

2,9

Ξεγή: Eurostat

εδάθνπο (ηεο ηάμεο ηνπ 30-40% άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ) ζε ζρέζε κε
ην ζχλνιν θάζε ρψξαο.

ηελ ειαηνπαξαγσγή.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ηζπαλίαο
ηεο επηηξέπνπλ λα πξνσζήζεη κεζφδνπο καδηθήο παξαγσγήο,
βειηηψλνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε
Διιάδα θαίλεηαη λα έρεη πεξηζζφηεξεο νκνηφηεηεο κε ηελ Ηηαιία
φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ θαη ηηο κεζφδνπο
θαιιηέξγεηαο (ελψ ε Ηζπαλία θαίλεηαη λα έρεη πξνζπεξάζεη ηηο δχν
απηέο ρψξεο ζε φξνπο ηερλνινγίαο παξαγσγήο). Δηδηθφηεξα, ην 1/3
ηεο ειαηνπαξαγσγήο ζηηο δχν απηέο ρψξεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε
εθηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 5 εθηαξίσλ (έλαληη κφιηο 6% ηεο ηζπαληθήο
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παξαγσγήο), νη νπνίεο βξίζθνληαη θπξίσο ζε εκηνξεηλέο πεξηνρέο κε
αλψκαιν έδαθνο. Θαηά θχξην ιφγν ε θαιιηέξγεηα γίλεηαη κε
παξαδνζηαθήο ππθλφηεηαο θχηεπζε (πεξίπνπ 50-100 δέληξα αλά

% παξαγσγήο ειηψλ

Γιάπθπωζη Δλαιοπαπαγωγήρ
ανά μέγεθορ ελαιώνων*(2007)

εθηάξην), ελψ ε ζπιινγή ησλ θαξπψλ γίλεηαη ρεηξνλαθηηθά ή κε ηε

100%

ρξήζε ρεηξνθίλεησλ κεραλεκάησλ. Αληίζεηα ε ηζπαληθή παξαγσγή

80%

γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε κεγάινπο ειαηψλεο, άλσ ησλ 50

60%

εθηαξίσλ (ζρεδφλ ½ ηεο ηζπαληθήο παξαγσγήο, έλαληη 6% ζηελ

40%

Διιάδα θαη 16% ζηελ Ηηαιία). Νη επίπεδεο εθηάζεηο ηεο Ηζπαλίαο,

20%

ηελ θάλνπλ λα πζηεξεί ζε έλα βαζκφ σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ

0%
ΔΙΙΑΓΑ
[ 0 - 5]

ΗΠΞΑΛΗΑ

[5 - 20]

[20 - 50]

ΗΡΑΙΗΑ

παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ (κηθξφηεξν πνζνζηφ εμαηξεηηθά παξζέλνπ

[50 - ...]

ειαηνιάδνπ, δείηε Ξιαίζην 1), σζηφζν ηεο επηηξέπνπλ ηελ

* Ρν κέγεζνο ειαηψλσλ κεηξάηαη ζε εθηάξηα.

εθκεράληζε ηεο παξαγσγήο. Ππγθεθξηκέλα, αξθεηά δηαδεδνκέλε

Ξεγή: Eurostat, ΔΓΝΔΔ, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

είλαη

ε

θαιιηέξγεηα

ππεξεληαηηθψλ

ειαηψλσλ,

δειαδή

κε

κεγαιχηεξε ππθλφηεηα θχηεπζεο (πεξίπνπ 200-400 – θαηά βάζε
κηθξνχ κεγέζνπο – δέληξα αλά εθηάξην) θαη δηάηαμε ηέηνηα ψζηε λα
επηηξέπεη ηε ζπιινγή ησλ θαξπψλ κέζσ εηδηθψλ κεραλεκάησλ. Κε

Δλαιοπαπαγωγή 2007:
Ξαπαγωγικόηηηα Δπγαζίαρ
Θχπξνο

ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν i) κεηψλνληαη αηζζεηά νη απαηηήζεηο ζε
εξγαηηθφ

9

Ξνξηνγαιία

νη

απψιεηεο

θαη

iii)

θαξπνχ) θαζψο δελ ηξαπκαηίδεηαη ν θαξπφο. Ξαξάιιεια, ε ηαρεία

18

Ηηαιία

20

Ηζπαλία

ζπγθνκηδή επηηξέπεη ηελ έγθαηξε κεηαθνξά ηνπ θαξπνχ ζηα

46

0

πεξηνξίδνληαη

(π.ρ. ξαβδηζκφο, ζπιινγή κεηά ηελ σξίκαλζε θαη πηψζε ηνπ

15

Γαιιία

ii)

πξνθπιάζζεηαη ε πνηφηεηα ηεο ειηάο ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο

12

Διιάδα

δπλακηθφ,

20

40

ειαηνηξηβεία (επφκελν ζηάδην επεμεξγαζίαο), ρσξίο λα αιινηψλνληαη
60

ηφλνη ειηάο/'έηνο/εξγαδφκελν ζε πιήξε
απαζρφιεζε
Ξεγή: Eurostat

ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Ππλεπψο, ε δηαξζξσηηθή δνκή ηεο Ηζπαλίαο ηεο πξνζθέξεη ηζρπξφ
πιενλέθηεκα σο πξνο ηελ παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο, ε νπνία είλαη
πςειφηεξε ζε κεγάινπο ειαηψλεο (δείηε γξάθεκα). Ππγθεθξηκέλα,

€/θηιφ

0,9

ζηελ Ηζπαλία παξάγνληαη πεξηζζφηεξνη απφ 45 ηφλνη ειηάο αλά

Πςνολικό Θόζηορ Ξαπαγωγήρ
Δλιάρ

κνλάδα εξγαζίαο (ηζνδχλακν πιήξνπο εηήζηαο απαζρφιεζεο),
έλαληη 15,2 ηφλσλ γηα ηελ Διιάδα θαη 20 ηφλσλ γηα ηελ Ηηαιία.
Θαηά

0,6

ηελ

ηειεπηαία

δεθαεηία,

ε

παξαγσγηθφηεηα

εξγαζίαο

παξέκεηλε ζηαζεξή ζηελ Διιάδα, ελψ πξαγκαηνπνίεζε αχμεζε ηεο

0,3

ηάμεο ηνπ 15% ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία. Πεκεηψλεηαη φηη φπσο

0,0

Διιάδα

Ηζπαλία

Ξεγή: FADN, Euros tat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

ζπκβαίλεη ζηνλ επξχηεξν αγξνηηθφ ηνκέα, νη εξγαδφκελνη ζηελ

Ηηαιία

ειαηνθαιιηέξγεηα

είλαη

ζε

κεγάιν

πνζνζηφ

ηδηνθηήηεο

(πνπ

εκθαλίδνληαη σο εξγαδφκελνη ρσξίο ακνηβή). Δηδηθφηεξα, ζην
δηάζηεκα 2000-2008 ην 90% ησλ ειιήλσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
ειαηνπαξαγσγή (πνπ ζπλνιηθά είλαη 480.000 εξγαδφκελνη θπξίσο
κεξηθήο

απαζρφιεζεο,

νη

νπνίνη

κεηαθξάδνληαη

ζε

115.000

εξγαδφκελνπο ζε φξνπο πιήξνπο απαζρφιεζεο) απαζρνιήζεθαλ ζε
ηδηφθηεηεο εθηάζεηο (έλαληη 60% ζηελ Ηζπαλία θαη 80% ζηελ
13
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Ηηαιία).
Πην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ην ζχλνιν
ζρεδφλ ηεο επνρηθήο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή
Ριμή Ξαπαγωγήρ Δλιάρ ανά
ηύπο κόζηοςρ (2000-2004)
€/θηιφ

0,8

πξαγκαηνπνηείηαη απφ πνιίηεο ρσξψλ εθηφο ΔΔ, έλαληη πεξίπνπ 5%
ζηελ Ηζπαλία θαη ζηελ Ηηαιία, ελψ ε ακνηβή ησλ επνρηθψλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή είλαη ηεο ηάμεο ησλ

0,6

€4/ψξα, έλαληη €6 ζηελ Ηζπαλία θαη €8,5 ζηελ Ηηαιία (παξά ηελ

0,4

επίδξαζε

0,2

αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ).

ηνπ

ζηαδηαθνχ

εμνξζνινγηζκνχ

ηεο

ακνηβήο

ησλ

0,0
Διιάδα

Ηηαιία

Θέξδνο
Δξγαζία Ππγγελψλ
Ινηπφ θφζηνο

Ηζπαλία

Δξγαζία Ηδηνθηήηε
Δξγαζία

Ξεγή: EC / Farm Accountancy Data Network,
Euros tat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

Ζ ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ηεο ζηαζεξήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ
αλνδηθψλ κηζζψλ νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ θφζηνπο
εξγαζίαο αλά κνλάδα παξαγσγήο ζηελ Διιάδα ζην €0,45/θηιφ ειηψλ
ην 2010 απφ €0,2/θηιφ ην 2000. Αληίζεηα, ην θφζηνο απηφ
παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφ ζηελ Ηηαιία (€0,35/θηιφ) θαη ηελ
Ηζπαλία (€0,3/θηιφ), θαζψο ε αχμεζε ησλ κηζζψλ ζπλνδεχηεθε απφ
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ππνζέηνπκε
ίζε ακνηβή κηζζσηψλ θαη ηδηνθηεηψλ).
Γεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο εξγαζίαο είλαη ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο (ζρεδφλ ηα 2/3), ε αχμεζή ηνπ επεξέαζε θαη
ην ζπλνιηθφ ζρεηηθφ θφζηνο, θαζηζηψληαο ηελ ειιεληθή παξαγσγή

€/θηιφ

Ριμή Ξαπαγωγήρ Δλιάρ ανά
ηύπο κόζηοςρ (2005-2010)
0,8

ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή. Δηδηθφηεξα, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία ηνπ θφζηνπο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2005-2010) απμήζεθε ζηα €0,65/θηιφ

0,6

ειηψλ ζηελ Διιάδα (έλαληη €0,35/θηιφ ζην δηάζηεκα 2000-2004),

0,4

μεπεξλψληαο ην αληίζηνηρν θφζηνο ηεο Ηηαιίαο (πνπ παξέκεηλε ζηα

0,2

€0,6/θηιφ ζε φιν ην δηάζηεκα) θαη ηεο Ηζπαλίαο, ε νπνία επηηπγράλεη
ην ρακειφηεξν θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο (€0,55/θηιφ ηελ

0,0
Διιάδα
Θέξδνο
Δξγαζία Ππγγελψλ
Ινηπφ θφζηνο

Ηηαιία

Ηζπαλία

Δξγαζία Ηδηνθηήηε
Δξγαζία

Ξεγή: EC / Farm Accountancy Data Network,
Eurostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

ηειεπηαία πεληαεηία, έλαληη €0,4/θηιφ ζην δηάζηεκα 2000-2004).
Πηνρεχνληαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θεξδνθνξίαο, εθηηκήζακε ην
χςνο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ ειαηνπαξαγσγψλ (άζξνηζκα
εζφδσλ

απφ

πσιήζεηο

θαη

επηδνηήζεηο).

Νη

ειαηνπαξαγσγνί

θαξπψλνληαη παξφκνηα έζνδα θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο, ηεο ηάμεο ησλ
€0,7/θηιφ ειηάο θ.κ.ν. ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (απφ πεξίπνπ
€0,6/θηιφ ζην δηάζηεκα 2000-2004, πεγή: επεμεξγαζία ζηνηρείσλ
ηεο FADN θαη εθηηκήζεηο ΔΡΔ). Δμεηάδνληαο ηε ζχλζεζε ησλ εζφδσλ
γηα θάζε ρψξα δηαπηζηψλνπκε φηη απηφ επηηπγράλεηαη ζηελ Ηηαιία
θαη ηελ Ηζπαλία ιφγσ πςειφηεξεο ηηκήο πψιεζεο ειηάο (ζηελ Ηηαιία
ιφγσ πςειφηεξεο ηηκήο ειαηνιάδνπ θαη ζηελ Ηζπαλία ιφγσ
ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ
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πςειφηεξνπ βαζκνχ εμαγσγήο ειαηνιάδνπ αλά θηιφ ειηάο), ελψ
ζηελ Διιάδα ιφγσ πςειφηεξσλ επηδνηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, κέζσ
επηδνηήζεσλ εηζπξάηηεηαη θαηά κέζν φξν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ην

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

Πην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε ην ζεκαληηθφ ξφιν

0,0

0,0

ησλ επηδνηήζεσλ, θαζψο ρσξίο απηέο ν κέζνο ειαηνπαξαγσγφο δε

Διιάδα

Ηηαιία

€/θηιφ

€/θηιφ

Ριμή Ξαπαγωγήρ Δλιάρ ανά
ηύπο εζόδων (2000-2004)

40% ησλ εζφδσλ ζηελ Διιάδα (κε αλνδηθή ηάζε) θαη ην 30% ησλ
εζφδσλ ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία (κε θαζνδηθή ηάζε).

ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη νχηε ην θφζηνο ηνπ, ζε θακία απφ ηηο ηξεηο

Ηζπαλία

ρψξεο (δείηε παξαθάησ γηα ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ θεξδψλ).

Δπηδφηεζε
Ξσιήζεηο
Θφζηνο Ξαξαγσγήο Διηάο

Πηελ Διιάδα, ε έληνλε αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κεηαμχ ησλ

Ξεγή: EC / Farm Accountancy Data Network,
Eurostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

εμεηαδφκελσλ

ρξνληθψλ

πεξηφδσλ

ηελ

θαζηζηά

πεξηζζφηεξν

επάισηε ζε ζρέζε κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία. Καδί κε ηηο
επηδνηήζεηο, ην θέξδνο ησλ ειαηνπαξαγσγψλ είλαη κφιηο €0,03/θηιφ
ειηάο γηα ηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (απφ €0,25/θηιφ ζην
δηάζηεκα 2000-2004), ελψ αλέξρεηαη ζε €0,1/θηιφ γηα ηελ Ηηαιία
(απφ €0,06/θηιφ) θαη ζηα €0,13/θηιφ γηα ηελ Ηζπαλία (απφ

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

θαξπψλεηαη ν ειαηνπαξαγσγφο (ηελ ακνηβή γηα ηελ εξγαζία πνπ

0,0

πξνζθέξεη), ηφηε νη πφξνη πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηφλ θ.κ.ν ηελ

0,0
Διιάδα

Ηηαιία

€/θηιφ

€/θηιφ

Ριμή Ξαπαγωγήρ Δλιάρ ανά
ηύπο εζόδων (2005-2010)

€0,18/θηιφ).
Δπηπιένλ, αλ ζπλππνινγίζνπκε θαη ηα έζνδα απφ ίδηα εξγαζία πνπ

Ηζπαλία

ηειεπηαία πεληαεηία είλαη €0,28/θηιφ ζηελ Διιάδα (γηα 1.500 ψξεο
απαζρφιεζεο εηεζίσο2), €0,27/θηιφ ζηελ Ηηαιία (γηα 950 ψξεο) θαη

Δπηδφηεζε
Ξσιήζεηο
Θφζηνο Ξαξαγσγήο Διηάο

€0,29/θηιφ ζηελ Ηζπαλία (γηα 1.000 ψξεο).

Ξεγή: EC / Farm Accountancy Data Network,
Eurostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκίζνπκε φηη ηα πνζνζηά
θεξδνθνξίαο δελ είλαη νκνηνγελή γηα φινπο ηνπο ειαηνπαξαγσγνχο
θάζε ρψξαο (ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα κεηαμχ

Δπιδοηήζειρ ωρ ποζοζηό
ηηρ παπαγωγήρ

60%

κεγάισλ θαη κηθξψλ παξαγσγψλ). πφ απηή ηελ πξννπηηθή,
δηαθξίλακε ην δείγκα αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ ειαηψλσλ θαη
δηαπηζηψζακε φηη:

40%

i. Νη
20%

κηθξνί

ειαηψλεο

θάησ

ησλ

5

εθηαξίσλ

(φπνπ

πξαγκαηνπνηείηαη ην 1/3 ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο) είλαη
δεκηνγφλνη

Διιάδα

Ηζπαλία

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0%

Ηηαιία

Ξεγή: EC / Farm Accountancy Data Network (FADN)

(αθφκα

θαη

κεηά

ηνλ

ζπλππνινγηζκφ

ησλ

επηδνηήζεσλ). Κε άιια ιφγηα, ε ακνηβή ηνπ ηδηνθηήηεπαξαγσγνχ γηα ηελ εξγαζία πνπ ν ίδηνο πξνζθέξεη είλαη
ρακειφηεξε απφ ην κηζζνινγηθφ θφζηνο ησλ εξγαδνκέλσλ αλά
ψξα εξγαζίαο.
ii. Νη ειαηψλεο κεηαμχ 5 θαη 20 εθηαξίσλ είλαη θεξδνθφξνη, κφλν

2

15

Πεκεηψλεηαη φηη ε πιήξεο απαζρφιεζε αληηζηνηρεί ζε εξγαζία ηεο ηάμεο ησλ 1.800 σξψλ εηεζίσο.
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ζηελ πεξίπησζε πνπ

ιακβάλνπλ πξφζζεηα έζνδα απφ

επηδνηήζεηο (νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην ½ ηνπ θφζηνπο).
iii. Θεξδνθφξνη παξακέλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε νη κεγαιχηεξνη
ειαηψλεο άλσ ησλ 20 εθηαξίσλ, πνπ απνηεινχλ ην 20% ηεο
ειιεληθήο παξαγσγήο (έλαληη 70% ηεο ηζπαληθήο θαη 35% ηεο

100

Ξαπαγωγικόηηηα Δπγαζίαρ
ανά μέγεθορ ελαιώνα

Ππκπεξαζκαηηθά, ε θαηαθεξκαηηζκέλε δνκή ηνπ ειιεληθνχ θιάδνπ
ειαηνπαξαγσγήο ηνλ ζπγθξαηεί ρακειφηεξα απφ ηηο δπλεηηθέο ηνπ

80
60

επηδφζεηο, θαζψο δε δηεπθνιχλεηαη ε εληαηηθή θαη νξγαλσκέλε

40

θαιιηέξγεηα

20

παξαγσγηθφηεηα εδάθνπο θαη εξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, ην 1/3 ηεο
[100-...]

[50-100]

[30-50]

[20-30]

[10-20]

[5-10]

[2-5]

0

[0-2]

ηφλνη ειηάο/ εηήζην ηζνδχλακν
εξγαζίαο (AWU)*

ηηαιηθήο).

κέγεζνο ειαηψλσλ (εθηάξηα)
ΔΙΙΑΓΑ

ΗΠΞΑΛΗΑ

ΗΡΑΙΗΑ

* Ρν εηήζην ηζνδχλακν εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα 1 έηνο.
Ξεγή: Eurostat

(παξάδεηγκα

Ηζπαλίαο)

πνπ

ζα

βειηίσλε

ηελ

ειιεληθήο ειαηνπαξαγσγήο γίλεηαη ζε κηθξέο εθηάζεηο, φπνπ νη
παξαγσγνί απνθνκίδνπλ νπζηαζηηθά ακνηβή γηα ηελ εξγαζία ηνπο
ρακειφηεξε ηνπ κέζνπ κηζζνχ ησλ ινηπψλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο
θάπνην άιιν θεθαιαηαθφ θέξδνο. Πρεδφλ ην ½ ηεο παξαγσγήο είλαη
θεξδνθφξν κφλν κεηά απφ επηδνηήζεηο θαη ζπλεπψο κφλν ην
ελαπνκείλαλ 20% ιεηηνπξγεί απνδνηηθά (έλαληη 35% ζηελ Ηηαιία
θαη 70% ζηελ Ηζπαλία).
Ππλεπψο, ππάξρεη δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο δηάξζξσζεο ηνπ
θιάδνπ, κέζσ κεγαιχηεξεο ζπγθέληξσζεο ησλ εθηάζεσλ, γεγνλφο
πνπ ζα εληζρχζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ
θαιιηεξγεηψλ. Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ζιεία θαη ηε Ιαθσλία ιεηηνπξγεί

80%

ήδε έλα πηινηηθφ πξφγξακκα ππεξππθλήο θχηεπζεο δελδξπιιίσλ

Ξεπιθώπια Θαθαπού Θέπδοςρ
ανά μέγεθορ ελαιώνων

πνηθηιίαο Θνξσλέηθεο, ζε ζπλνιηθέο εθηάζεηο 2.600 ζηξεκκάησλ,

51%

40%

18%

22%

0%
-40%

-80%

-6%
-30%
-51%
< 5 εθηάξηα

πξνθεηκέλνπ

λα

δηαπηζησζεί

ε

βησζηκφηεηα

ηνπ

ηζπαληθνχ

ζπζηήκαηνο ζηε ρψξα καο. Ωζηφζν, παξά ηηο ελδερφκελεο
βειηηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο,
δχζθνια κπνξεί λα εθαξκνζηεί πιήξσο ην ζχζηεκα ηεο Ηζπαλίαο
απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία, θαζψο ε

5-20 εθηάξηα > 20 εθηάξηα

Θέξδνο πξνζαξκνζκέλν γηα άκηζζνπο
Θέξδνο πξνζαξκνζκέλν γηα άκηζζνπο θαη επηδνηήζεηο
Ξεγή: FADN (ζηαζκηζκέλνο κ.ν. δείγκαηνο ησλ 3
ρσξψλ γηα ην δηηάζηεκα 2004-2008)

πιεζψξα νξεηλψλ εθηάζεσλ δελ πξνζθέξεηαη γηα πιήξε εθκεράληζε
ηεο παξαγσγήο. Ππλεπψο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ειιεληθφ θιάδν
ειαηνιάδνπ ζα πξέπεη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα λα
πεηχρνπλ ην επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ ηεο Ηηαιίαο
(θπξίσο κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο ζε κεγαιχηεξνπο
ειαηψλεο).

(ii)

Πηάδην Δπεμεξγαζίαο (παξαγσγή ειαηνιάδνπ)

Πην ζηάδην παξαγσγήο ησλ ειαηνηξηβείσλ, εζηηάδνπκε ζε δχν
παξακέηξνπο
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απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο: (i) ηερλνινγία παξαγσγήο θαη (ii)
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ζπγθέληξσζε ηνπ θιάδνπ.

Όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο, ηα ειαηνηξηβεία ρσξίδνληαη
ζε 3 θαηεγνξίεο: (1) ηα ειαηνηξηβεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην
παξαδνζηαθφ ζχζηεκα απιήο πίεζεο, (2) ηα ηξηθαζηθά ειαηνηξηβεία
Ρύπορ Δλαιοηπιβείων

πνπ παξάγνπλ ειαηφιαδν κέζσ δηαρσξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
θαξπνχ ζε ειαηφιαδν, ειαηνππξήλα θαη πγξά απφβιεηα θαη (3) ηα

80%

δηθαζηθά ειαηνηξηβεία (ηα πην ζχγρξνλα) πνπ απφ ηελ επεμεξγαζία

60%

πξνθχπηεη ειαηφιαδν θαη ειαηνππξήλαο.

% ειαηνηξηβείσλ

100%

40%
20%

Ρα παξαδνζηαθά ειαηνηξηβεία ρξεζηκνπνηνχλ πδξαπιηθά πηεζηήξηα,

0%
Ηζπαλία

Διιάδα

Ηηαιία

ρσξίο απηνκαηνπνίεζε, κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψλεηαη ρακειή

Ξαξαδνζηαθά (πίεζε)

Φπγνθέληξηζε 3 θάζεσλ

απνδνηηθφηεηα θαη απμεκέλε πηζαλφηεηα κνιχλζεσλ θαηά ηελ

Φπγνθέληξηζε 2 θάζεσλ

Ινηπά

επεμεξγαζία (νδεγεί ζε νμείδσζε θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ

Ξεγή: ARE Liguria (Italy), Electronical Technical
Transfer Olive Oil Network

παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ).
Νη πην εμειηγκέλεο κνλάδεο (δηθαζηθά θαη ηξηθαζηθά ειαηνηξηβεία)
μεπεξλνχλ ηα άλσ πξνβιήκαηα θαζψο ιεηηνπξγνχλ κε ηε κέζνδν
ηεο θπγνθέληξηζεο, πνπ είλαη κία ζπλερήο θαη απηνκαηνπνηεκέλε
παξαγσγηθή δηαδηθαζία.

Ζ βαζηθή δηαθνξά ησλ

ηξηθαζηθψλ

ειαηνηξηβείσλ έλαληη ησλ δηθαζηθψλ είλαη φηη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν
δηαρσξηζκφο ηνπ ειαηνιάδνπ απφ ηνλ θαξπφ ηεο ειηάο απαηηείηαη
πξνζζήθε λεξνχ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε πςειή θαηαλάισζε

€/θηιφ
ειαηφιαδνπ

Θόζηορ ανά ηύπο ελαιοηπιβείος
- μέζηρ δςναμικόηηηαρ 0,25
0,20

0,19

0,16

ελέξγεηαο θαη πεξηζζφηεξα πγξά απφβιεηα (έλαληη ησλ δηθαζηθψλ
αιιά θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ειαηνηξηβείσλ). Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο
πνπ ηα δηθαζηθά ειαηνηξηβεία πιενλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηα

0,15

ηξηθαζηθά. Δηδηθφηεξα, ην γεγνλφο φηη ην δηθαζηθφ ειαηφιαδν δελ

0,10

είλαη αξαησκέλν κε λεξφ νδεγεί ζε:

0,05



0,00
3 θάζεσλ
Απνζβέζεηο
Λεξφ/Δλέξγεηα
Σεκηθά

(κηθξφηεξε πνζφηεηα γαιαθηψκαηνο ειαίνπ/χδαηνο)

2 θάζεσλ
Ξξνζσπηθφ
Ππληήξεζε

Ξεγή: Σξπζνβαιάληνπ Λ., «Αμηνιφγεζε ηξηθαζηθήο θαη
δηθαζηθήο κεζφδνπ ειαηνπνίεζεο ηνπ ειαηνθάξπνπ»,
Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν, 2010).

κεγαιχηεξε πνζφηεηα παξαγσγήο αλά θηιφ ειαηνθάξπνπ



ειαηφιαδν

θαιχηεξεο

πνηφηεηαο

θαη

κε

κεγαιχηεξε

αλζεθηηθφηεηα θαηά ηελ απνζήθεπζε (ιφγσ κεγαιχηεξεο
ζπγθέληξσζεο θπζηθψλ αληηνμεηδσηηθψλ)


ρακειφηεξε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο



κηθξφηεξε επηβάξπλζε ζην πεξηβάιινλ ιφγσ ησλ ιηγφηεξσλ
πγξψλ απνβιήησλ.

Ππλνςίδνληαο, ηα δηθαζηθά ειαηνηξηβεία έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο
επεμεξγαζίαο (€0,16/θηιφ ειαηνιάδνπ ζε ζρέζε κε €0,19/θηιφ γηα ηα
ηξηθαζηθά, Ξεγή: Σξπζνβαιάληνπ Λ., «Αμηνιφγεζε ηξηθαζηθήο θαη
δηθαζηθήο

κεζφδνπ

ειαηνπνίεζεο

ηνπ

ειαηνθάξπνπ»,

Δζληθφ

Κεηζφβην Ξνιπηερλείν, 2010).
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Θαηά ηελ ηειεπηαία 20εηία πξαγκαηνπνηνχληαη (κε ηελ ελίζρπζε
επξσπατθψλ

επηδνηήζεσλ)

επελδχζεηο

εθζπγρξνληζκνχ

ησλ

κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, θπξίσο ζηελ Ηζπαλία. Δηδηθφηεξα, ην 87%
ησλ ειαηνηξηβείσλ ζηελ Ηζπαλία είλαη πιένλ δηθαζηθά. Αληίζεηα,
ζηελ Διιάδα ε πιεηνςεθία ησλ ειαηνηξηβείσλ ιεηηνπξγεί αθφκα κε
ζχζηεκα 3 θάζεσλ (80%), ελψ ζηελ Ηηαιία ν θιάδνο θπξηαξρείηαη

ρηι. ηφλνη

απφ ηξηθαζηθά (47%) θαη παξαδνζηαθά ειαηνηξηβεία (37%).
Ξαγκόζμια Ξαπαγωγή
Ξςπηνέλαιος

300

15%

250
200

10%

150

100

5%

50

2004

2000

1996

1992

1988

1984

0%

1980

0

Όγθνο Ξαξαγσγήο Ξπξελέιαηνπ (αξηζη. άμνλαο)
% επί ηεο παξαγσγήο ειαηφιαδνπ (δεμήο άμνλαο)

Ζ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηθαζηθψλ ειαηνηξηβείσλ (πνπ
απαηηνχλ ιηγφηεξε αξαίσζε θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία)
απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν γηα ηνλ πςειφηεξν βαζκφ εμαγσγήο
ειαηνιάδνπ/ειηάο ηεο Ηζπαλίαο ζε ζρέζε κε ηηο δχν άιιεο ρψξεο
(100 θηιά ειηάο δίλνπλ 21 θηιά ειαηνιάδνπ ζηελ Ηζπαλία, έλαληη 18
θηιψλ ειαηνιάδνπ ζε Διιάδα θαη Ηηαιία). Έηζη, αλ θαη ε
παξαγσγηθφηεηα εδάθνπο είλαη πςειφηεξε ζηελ Διιάδα θαη ηελ
Ηηαιία (δείηε ζειίδα 12), νη ηξείο ρψξεο ζεκεηψλνπλ παξφκνηα
παξαγσγηθφηεηα ζε φξνπο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ (0,5 ηφλνο

Ξεγή: Faostat

ειαηνιάδνπ

αλά

εθηάξην).

Δπηπιένλ,

ην

ρακειφηεξν

θφζηνο

επεμεξγαζίαο ησλ δηθαζηθψλ ζε ζρέζε κε ηα ηξηθαζηθά ειαηνηξηβεία
δίλεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηα ηζπαληθά ειαηνηξηβεία θαη είλαη
βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο εμαγσγψλ ηζπαληθνχ
ειαηνιάδνπ (θαζψο ηα έζνδα ησλ ειαηνηξηβείσλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ
10% επί ηεο αμίαο παξαγσγήο).

εηήζηα παξαγσγή
ειαηφιαδνπ (ηφλννη)

Κέζο Κέγεθορ Δλαιοηπιβείων
800

Ζ ηάζε αληηθαηάζηαζεο

ησλ ηξηθαζηθψλ ειαηνηξηβείσλ απφ

δηθαζηθά αλακέλεηαη λα εληαζεί ηα επφκελα έηε, ππφ ηελ πίεζε ηεο

752

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα θηιηθά ζην πεξηβάιινλ ειαηνηξηβεία. Ζ

600

δηαδηθαζία απηή είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζεζεί απφ αληίζηνηρε

400

173

200

αληηθαηάζηαζε θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππξελειαηνπξγείσλ 3, θαζψο
120

ε παξαγσγή ππξελέιαηνπ απνθέξεη επηπξφζζεηα έζνδα ζηνλ θιάδν
ηεο ηάμεο ησλ €35 εθαη. εηεζίσο ζηελ Διιάδα θαη €350 εθαη.

0

Ηζπαλία

Διιάδα

Ηηαιία

παγθνζκίσο.

Ξεγή: ΔΓΝΔΔ, MARM (Spain), ARE Liguria (Italy)

Όζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ θιάδνπ, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο
δηαθνξέο φζνλ αθνξά ην κέγεζνο, θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ
παξαγσγηθφηεηα, ησλ ειαηνηξηβείσλ. Ππγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα
ιεηηνπξγνχζαλ πεξηζζφηεξα απφ 2.100 ειαηνηξηβεία ην 2009, κε
κέζε εηήζηα δπλακηθφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 170 ηφλσλ ειαηνιάδνπ
(έλαληη 750 ηφλνπο αλά ειαηνηξηβείν ζηελ Ηζπαλία θαη 120 ζηελ
3

Ζ αληηθαηάζηαζε απηή είλαη αλαγθαία ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εμαγσγή ππξελέιαηνπ απφ ηνλ ειαηνππξήλα πνπ
πξνθχπηεη απφ ηα δηθαζηθά ειαηνηξηβεία, ν νπνίνο έρεη πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ ζε ζρέζε κε ηνλ
ειαηνππξήλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ηξηθαζηθά ειαηνηξηβεία.
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Ηηαιία).
Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο δηεπθνιχλεηαη κέζσ ηεο
νξγάλσζεο ησλ παξαγσγψλ ζε ζπλεηαηξηζκνχο. Ν ζεζκφο απηφο
πξνζθέξεη

ζεκαληηθέο

πξννπηηθέο

ζηνλ

αγξνηηθφ

ηνκέα,

δηεπθνιχλνληαο ηελ νξγάλσζε, ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ
πξφζβαζε ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ ζην δίθηπν δηαλνκήο.
Πςνεηαιπιζηικά Δλαιοηπιβεία
% παξαγσγήο
ειαηφιαδνπ

80%

εηαηξεηψλ ηππνπνίεζεο θαη ηνπ ηδηαίηεξα ζπγθεληξσκέλνπ θιάδνπ

70%

60%

Ξαξάιιεια εληζρχεη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε έλαληη ησλ
ιηαληθψλ πσιήζεσλ. Ωζηφζν, ζε επίπεδν ζπλεηαηξηζκνχ δελ είλαη

50%

εχθνινο ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη ε πξνψζεζε premium

40%
15%

20%
0%

πξντφλησλ, ιφγσ δπζθνιηψλ επζπγξάκκηζεο ησλ θηλήηξσλ ησλ
κειψλ (adverse selection θαη free-riding problems), εηδηθά ζηα
κηθξφηεξα ειαηνηξηβεία.

Ηζπαλία

Διιάδα

Ηηαιία

Ξεγή: Ξαξνπζίαζε ζηελ επηηξνπή ηνπ IOC (Ηνχλ. 2010)

Απφ

ηα

παξαπάλσ

ζηνηρεία

δηάξζξσζεο

ησλ

ειαηνηξηβείσλ

ζπλάγεηαη φηη ε Ηζπαλία, πνπ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο παξαγσγήο ηεο
εμάγεηαη ρχκα ή απεπζχλεηαη ζε θαηαλαισηέο ρακειφηεξσλ
εηζνδεκάησλ, έρεη νξγαλψζεη ηνλ θιάδν ηεο θπξίσο ζε κεγάια
ζπλεηαηξηζηηθά ειαηνηξηβεία (ηα νπνία απνξξνθνχλ ην 70% ηεο
παξαγσγήο).

Αληίζεηα,

ζηελ

Ηηαιία,

πνπ

πξνσζεί

branded

πξντφληα, ηα ζπλεηαηξηζηηθά ειαηνηξηβεία απνξξνθνχλ κφιηο ην
15%

ηεο

παξαγσγήο.

Ζ

Διιάδα

έρεη

πςειφ

πνζνζηφ

ζπλεηαηξηζηηθψλ ειαηνηξηβείσλ (ην ½ ηεο παξαγσγήο), ηα νπνία
Ξαπαγωγή Ρςποποιημένος
Δλαιολάδος 2009
ρηι. ηφλνη

900

820

σζηφζν είλαη ζρεηηθά πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο – θάηη πνπ εληείλεη ηα
πξνβιήκαηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ φπσο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ.
Ππλεπψο,

660

αλ

ζηνρεχνπκε

πξνο

ην

ηηαιηθφ

κνληέιν

θιάδν

ειαηνιάδνπ, νη ειιεληθνί ζπλεηαηξηζκνί πξέπεη λα αλαδηνξγαλσζνχλ

600

κε ηε κνξθή “εηαηξεηψλ” ψζηε νη παξαγσγνί λα έρνπλ ηα θαηάιιεια
300
65
0
Ηηαιία

Ηζπαλία

Δγρψξηα Θαηαλάισζε

θίλεηξα γηα λα πξνσζνχλ πςειήο πνηφηεηαο branded πξντφλ
εγρσξίσο αιιά θαη ζηε δηεζλή αγνξά. Απφ ηελ άιιε, ην ηζπαληθφ

Διιάδα

κνληέιν απαηηεί ηε ζπγθέληξσζε ησλ ειαηνηξηβείσλ ψζηε λα

Δμαγσγέο

απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη λα κεησζνχλ νη ζηξεβιψζεηο ησλ

Ξεγή: Faostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

θηλήηξσλ ησλ κειψλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ.
Κεηά ηελ επεμεξγαζία ζην ειαηνηξηβείν, ην ειαηφιαδν πνπ
πξνθχπηεη δηαρσξίδεηαη θαη θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηα
θπζηθν-ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ
(Ξιαίζην 1). Πηε ζπλέρεηα πσιείηαη ζε ρχκα κνξθή είηε ζηνπο
παξαγσγνχο γηα απηνθαηαλάισζε, είηε ζε ρνλδξέκπνξνπο θαη ζε
εηαηξείεο ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηνρεηεπηεί
γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε θαη εμαγσγέο.
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(iii)

Πηάδην Ρππνπνίεζεο

Πην επφκελν ζηάδην, ην πξντφλ ζπζθεπάδεηαη θαη ηππνπνηείηαη. Ρν
επψλπκν πιένλ πξντφλ (labeled) απνθηά εηηθέηα ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη

ραξαθηεξηζηηθά φπσο

ν

παξαγσγφο, ν

ηφπνο

πξνέιεπζεο, ε πνηθηιία ηεο ειηάο θαη ε πνηφηεηά ηνπ.
Ρπειρ Βαζικέρ Σώπερ Δλαιοπαπαγ ωγ οί
Ηζπανία
εθαη. ηφλνη

Ηη αλία

Δλλάδα

Πην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ζηελ Διιάδα

1990 2009 1990

2009

1990 2009

κφιηο ην 20% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θηάλεη ζην

Ξαπαγωγή

0,65

1,30 0,54

0,63

0,33

0,37

ζηάδην ηεο ηππνπνίεζεο (65 ρηι. ηφλνη), κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ

Δγσώπια
Θαη ανάλωζη

0,44

0,63 0,74

0,83

0,26

0,24

λα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ ½ γηα ηελ Ηζπαλία (660 ρηι. ηφλνη) θαη 3/44

- Ρππνπνηεκέλν

0,21

0,27

0,45

0,50

0,04

0,04

γηα ηελ Ηηαιία (820 ρηι. ηφλνη). Ρν ππφινηπν ειιεληθφ ειαηφιαδν

- Σχκα

0,21

0,27

0,24

0,27

0,13

0,11

δηαηίζεηαη ζε ρχκα κνξθή κε πξννξηζκφ:

- Ινηπέο Σξήζεηο

0,02

0,10

0,05

0,06

0,09

0,09

Δξαγωγέρ

0,26

0,72 0,13

0,33

0,11

0,11

- Ρππνπνηεκέλν

0,11

0,40

0,11

0,32

0,01

0,03

- Σχκα

0,15

0,32

0,02

0,01

0,10

0,08



φπνπ ην 75% ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο γίλεηαη ζε ρχκα κνξθή.
Πε κεγάιν βαζκφ απηφ νθείιεηαη ζηελ πςειή απηνθαηαλάισζε απφ
ηνπο παξαγσγνχο θαη ην νηθνγελεηαθφ - θηιηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, νη
νπνίνη

Ξεγή: Faostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

ηελ εζσηεξηθή αγνξά (απνξξνθά ηα 2/3 ηεο παξαγσγήο),

πξνκεζεχνληαη

ην

ειαηφιαδν

απ’

επζείαο

απφ

ην

ειαηνηξηβείν. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην 90% ησλ Διιήλσλ
θαηαλαισηψλ αγνξάδνπλ ρχκα ειαηφιαδν επεηδή ζεσξνχλ φηη είλαη
θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο
ζε ρχκα κνξθή δε δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηελ ηηκή ηνπ
ηππνπνηεκέλνπ

ζηε

ιηαληθή

αγνξά.

Δπηπιένλ,

ε

πνηνηηθή

αλσηεξφηεηα ηνπ ρχκα ειαηνιάδνπ δελ επαιεζεχεηαη βάζεη
Ξοιόηηηα Σύμα Δλαιόλαδος
Ξαξζέλν
Διαηφι.
30%

Δθηφο
Ξξνδηαγξαθψλ
35%

εξεπλψλ. Ππγθεθξηκέλα,

πνηνηηθή αμηνιφγεζε δεηγκάησλ πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Σεκείαο θαη Ρερλνινγίαο
Ρξνθίκσλ

ηνπ

Αξηζηνηειείνπ

Ξαλεπηζηεκίνπ

Θεζζαινλίθεο

(Αχγνπζηνο 2003) έδεημε φηη ην 30% ηνπ εμεηαδφκελνπ ρχκα
ειαηνιάδνπ

αληαπνθξηλφηαλ

ζην

ραξαθηεξηζκφ

«παξζέλν

ειαηφιαδν», ην 35% ήηαλ εθηφο πξνδηαγξαθψλ, ην 18% ήηαλ
Λνζεπκέλν
17%

Αθαηάιιειν
18%

Ξεγή: Ξνηνηηθή αμηνιφγεζε δεηγκάησλ, Δξγαζηήξην
Σεκείαο θαη Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ, Αξηζηνηέιεην
Ξαλ/κην Θεζ/θεο, 2003.

αθαηάιιειν θαη ην 17% ήηαλ λνζεπκέλν. Ξαξάιιεια, ε πξνψζεζε
ηνπ ειαηνιάδνπ ζε ρχκα κνξθή δηεπθνιχλεη ηε θνξνδηαθπγή θαη
ηηο πσιήζεηο ζηελ αλεπίζεκε νηθνλνκία. Πεκεηψλεηαη φηη ην ρχκα
ειαηφιαδν θαιχπηεη κηθξφηεξν ηκήκα ηεο αγνξάο ζηελ Ηζπαλία (½
ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο) θαη ζηελ Ηηαιία (1/3 ηεο εγρψξηαο
θαηαλάισζεο).


αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ (πνπ απνξξνθνχλ ην 1/3 ηεο

παξαγσγήο), θαζψο πεξίπνπ θαη πάιη ην 75% ησλ ειιεληθψλ
εμαγσγψλ

ειαηνιάδνπ είλαη ζε ρχκα κνξθή. Ζ πξνψζεζε ρχκα

ειαηνιάδνπ ζηελ Ηηαιία γίλεηαη κέζσ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη

4

Θαζψο ε Ηηαιία δελ είλαη απηάξθεο, ην πνζνζηφ ηππνπνίεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη δηαζέζηκεο πνζφηεηαο (παξαγσγή
θαη εηζαγσγέο).
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κεγάισλ

εκπφξσλ

εζληθήο

εκβέιεηαο,

ελψ

ζρεδφλ

πάληα

κεζνιαβνχλ κεζίηεο, νη νπνίνη γλσξίδνπλ ηνλ θιάδν θαη έρνπλ ηελ
εκπηζηνζχλε

ησλ

βαζηθψλ

παηθηψλ

ηεο

ηηαιηθήο

αγνξάο.

Ξαξάιιεια, ζε ρχκα κνξθή θαηαιήγεη ζηελ Ηηαιία θαη ην 40% ησλ
ηζπαληθψλ εμαγσγψλ, ελψ νη ηηαιηθέο εμαγσγέο αθνξνχλ ζρεδφλ εμ’
Ξποοπιζμόρ ελληνικών
εξαγωγών ελαιόλαδος 2010
Γεξκαλία
7%
Ηζπαλία
4%

Ηηαιία
68%

Ινηπέο
12%

Ζλ.
Βαζίιεην
1%

Ζ.Ξ.Α.
3%
Θαλαδάο
3%
Θίλα
1%
Οσζία
1%

νινθιήξνπ επψλπκν ειαηφιαδν.
Πε αληίζεζε κε ηα δχν πξψηα ζηάδηα παξαγσγήο (παξαγσγή ειηάο
θαη ειαηνηξηβεία) φπνπ ε αγνξά είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε (θπξίσο ζε
Διιάδα θαη Ηηαιία), ζην ζηάδην ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηππνπνίεζεο
θπξηαξρεί κηθξφο αξηζκφο ηζρπξψλ βηνκεραληψλ. Δηδηθφηεξα, ε
επεθηαηηθή πνιηηηθή ησλ δηαηξνθηθψλ νκίισλ ηα ηειεπηαία ρξφληα
έρεη νδεγήζεη ζε ζπγθέληξσζε ηνπ ½ ησλ δηεζλψλ πσιήζεσλ
ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ ζε 4 ηζπαληθνχο νκίινπο (SOS, Sovena,
Acesur, Ybarra-Migasa), νη νπνίνη ειέγρνπλ ηηο θνξπθαίεο επσλπκίεο
ειαηνιάδνπ δηεζλψο (νη νπνίεο είλαη θπξίσο ηηαιηθέο). Ζ εμέιημε απηή

Ξεγή: Euros tat

απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ βηνκεραληψλ έλαληη ησλ
παξαγσγψλ θαη ησλ ειαηνηξηβείσλ.
Πηελ

Διιάδα

ηππνπνίεζεο

δξαζηεξηνπνηνχληαη
πνπ

δηαθηλνχλ

πεξίπνπ

επψλπκα

120

πξντφληα

εηαηξείεο
κε

ηνλ

ραξαθηεξηζκφ «ειιεληθφ πξντφλ» (ε άδεηα ρξήζεο ηνπ φξνπ
ιακβάλεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο). Νη κνλάδεο
απηέο
Δλληνική Αγοπά
Ρςποποιημένος Δλαιόλαδος
Διαΐο
25%

Κηλέξβα
32%

Ηδηση.
Δηηθέηαο
23%

Ινηπέο
Δηαηξ. /
Ππλεηαη
ξηζκνί
19%

Ξεγή: Britis h Food Journal / Έξεπλα αγνξάο
AC-Nielsen 2007

αλήθνπλ

είηε

ζηνπο

ίδηνπο

ηνπο

παξαγσγνχο

θαη

ζπλεηαηξηζκνχο, είηε ζε κεγάιεο βηνκεραλίεο ηππνπνίεζεο κε
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Ξαξάιιεια, ππάξρεη έλαο κεγάινο
αξηζκφο

κηθξψλ

νηθνγελεηαθψλ

κνλάδσλ

ηππνπνίεζεο

πνπ

πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζηε δηάζεζε επψλπκνπ ειαηνιάδνπ ζε ηνπηθφ
επίπεδν. Ζ εγρψξηα αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ παξνπζηάδεη
πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαζψο πεξίπνπ ην 60% ηεο εγρψξηαο
θαηαλάισζεο θαιχπηεηαη απφ δχν εηαηξείεο ελψ ζεκαληηθφ κεξίδην
ηεο ηάμεο ηνπ 20% έρνπλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (private
label) πνπ πξνσζνχληαη απφ ηα supermarkets.
Αμηνζεκείσηε εμέιημε είλαη φηη ην ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν θαίλεηαη
λα θεξδίδεη κεξίδην αγνξάο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ν θχθινο
εξγαζηψλ ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ηππνπνίεζεο πξαγκαηνπνηεί
κέζε εηήζηα αχμεζε 10% ηελ πεξίνδν 2004-2008, ελψ ε αμία ηεο
εγρψξηαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ απμάλεηαη ιηγφηεξν, θαηά 4%
εηεζίσο, ζην ίδην δηάζηεκα. πφ απηή ηελ πξννπηηθή, επηδίσμε ηνπ
εγρψξηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε πεξαηηέξσ δηείζδπζε ηνπ
ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ ηφζν ζηελ ειιεληθή αγνξά φζν θαη ζην
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εμσηεξηθφ, θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο ηππνπνίεζεο δηαζθαιίδεη φηη ην
πξντφλ πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο έρεη ππνβιεζεί ζε
πνηνηηθνχο ειέγρνπο θαη πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο,
θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηε δηεθδίθεζε ππεξαμίαο γηα ην πξντφλ. Ζ
αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ επίζεο ζα
δεκηνπξγήζεηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο.
Δπηπιένλ, είλαη ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε θαη έλα παξάπιεπξν φθεινο
γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Αλ ε πνζφηεηα ειαηνιάδνπ πνπ
δηαθηλείηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε ρχκα κνξθή (πεξίπνπ 100.000
ηφλνη

εηεζίσο)

πεξλνχζε

απφ

επίζεκν

εκπνξηθφ

δίθηπν,

ιακβάλνληαο Φ.Ξ.Α. 13%, ηα επηπιένλ θνξνινγηθά έζνδα ζα ήηαλ
ηεο ηάμεο ησλ €65 εθαη. εηεζίσο (100.000.000 θηιά x €5/θηιφ x
13%).
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ΞΙΑΗΠΗΝ 2: ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ
ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ
Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ θαιχπηεηαη ζε
κεγάιν πνζνζηφ απφ ηζπαληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο ηελ ηειεπηαία
πεληαεηία αθνινπζνχλ επεθηαηηθή πνιηηηθή κέζσ εμαγνξψλ ηηαιηθψλ
θπξίσο εηαηξεηψλ. Δλδεηθηηθά, ν ηζπαληθφο φκηινο SOS κε απηή ηε
θαηαλάισζεο

πεξηζζφηεξν

(πεξηιακβάλεη

ηε

απφ
δηεζλή

20%
αγνξά

ηεο

παγθφζκηαο

ηππνπνηεκέλνπ

ειαηνιάδνπ θαη ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ
παξαγσγψλ), απνθηψληαο έιεγρν ζε ηζρπξά ηζπαληθά (Carbonell,
Koipe) θαη ηηαιηθά brands ειαηνιάδνπ (Bertolli, , Carapelli, Sasso) θαη
θαη’ επέθηαζε επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε δίθηπα πσιήζεσλ.

Κεηαβληηόηηηα οικον. ηομέων
(Δλλάδα-Ηηαλία-Ηζπανία)
15%

10%

5%

5%

-5%

0%

-15%

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε εγρψξηα αγνξά ηππνπνηεκέλνπ
ειαηνιάδνπ εθηηκάηαη θνληά πεξίπνπ 40 ρηι. ηφλνη. Γχν εηαηξείεο
(Διαΐο θαη Κηλέξβα) θαιχπηνπλ θνληά ζην 60% ηεο αγνξάο. Νη

% κεηαβνιήο ΑΔΞ

θάιπςε

% δείθηε βηνκεραληθήο
παξαγσγήο

ζηξαηεγηθή

-5%
2002

2004

2006

2008

2010

Ιίπε - Έιαηα (αξηζηεξφο άμνλαο)
Ρξφθηκα (αξηζηεξφο άμνλαο)
Νλνκαζηηθφ ΑΔΞ (δεμήο άμνλαο)
Πηγή: Eurostat

ινηπέο ηππνπνηεηηθέο εηαηξείεο θαη ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ κεξίδην θνληά
ζην 20%, ελψ ην ππφινηπν ηεο αγνξάο θαιχπηεηαη απφ πξντφληα
ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label) πνπ πξνσζνχλ ηα super markets.
Όζνλ αθνξά ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε Διιάδα δηαζέηεη ζην
εμσηεξηθφ ην 45% ηνπ παξαγφκελνπ επψλπκνπ ειαηνιάδνπ (30 ρηι.
ηφλνη), έλαληη 60% ηεο παξαγσγήο ζηελ Ηζπαλία (400 ρηι. ηφλνη) θαη
40% ζηελ Ηηαιία (320 ρηι. ηφλνη). πφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην
ειιεληθφ κεξίδην ζηε δηεζλή αγνξά ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ
(πεξίπνπ 1 εθαη. ηφλνη) δε μεπεξλά ην 3%. Πρεδφλ ην 40% ησλ
ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη
απφ ηέζζεξηο εηαηξείεο (Nutria, Γαία, Διαΐο θαη Κηλέξβα), ελψ ην
ππφινηπν θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ζπλεηαηξηζκνχο.
Δλληνικέρ εηαιπείερ ηςποποίηζηρ ελαιολάδος:
Σπημαηοοικονομική εικόνα
Ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ ειαηνιάδνπ ζηελ Διιάδα
ζεκείσζε κέζν εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 10% ζην δηάζηεκα 20042008 (έλαληη 8% γηα ηνλ επξχηεξν θιάδν ηξνθίκσλ ζην ίδην
δηάζηεκα), ελψ αθνινχζεζε πηψζε 16% ην 2009 (έλαληη πηψζεο

Δλαιόλαδο: Δλληνικέρ Δηαιπείερ
2004-09 2004-07 2008-09*
%κεηαβνιή Θχθινπ
Δξγαζηψλ
ROE
ROA
Ξεξηζψξην θαζ.
θέξδνπο
Ξεξηζψξην ιεηηνπξγ.
θέξδνπο

4,0%

7,0%

-1,0%

10,9%
4,8%

12,7%
5,6%

4,2%
1,7%

3,8%

4,5%

1,8%

9,4%

10,2%

6,8%

1,32

1,25

1,47

6,28

7,33

2,43

Γεληθή ξεπζηφηεηα
Δηδηθή ξεπζηφηεηα

1,43
1,02

1,46
1,05

1,24
0,84

Ραρ. Θπθι. Δλεξγ.
Ραρ. Θπθι. Ηδ. Θεθ.

1,23
2,83

1,25
2,82

0,96
2,39

Μέλα πξνο ίδηα
θεθάιαηα
Θάιπςε
ρξεκαηννηθ. εμφδσλ

* Πην δηάζηεκα 2008-2009 ε εηαηξεία Διαΐο-Unilever
αληηθαζίζηαηαη ζην δείγκα απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία
Διάλζε.
Ξεγή: ICAP, πνινγηζκνί ΔΡΔ

5% γηα ηα ηξφθηκα). Αληίζηνηρα, ν δείθηεο παξαγσγήο ιηπψλ θαη
ειαίσλ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ παξαγσγψλ (Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα)
παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηελ επξχηεξε
βηνκεραλία ηξνθίκσλ (δείηε γξάθεκα). Δλδεηθηηθά, ε πηψζε ηνπ
νλνκαζηηθνχ ΑΔΞ ησλ ηξηψλ ρσξψλ θαηά 3% ην 2009, ζπλνδεχηεθε
23
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απφ κείσζε 1,6% ζην δείθηε παξαγσγήο ειαίσλ έλαληη κφιηο 0,8%
ζην δείθηε ηξνθίκσλ. Ππλεπψο, ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο έλαο απφ ηνπο ζρεηηθά θπθιηθνχο θιάδνπο ηξνθίκσλ.
Όζνλ αθνξά ηε γεληθφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηνπ θιάδνπ,
θξίλεηαη πγηήο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ζχγθξηζε κε δχν benchmarks
(επξσπατθνί φκηινη επεμεξγαζίαο θπηηθψλ ειαίσλ θαη ν επξχηεξνο
ειιεληθφο θιάδνο ηξνθίκσλ) απνθαιχπηεη φηη ε θαηάζηαζε ησλ
εηαηξεηψλ

ειιεληθνχ

ειαηνιάδνπ

είλαη

αξθεηά

παξφκνηα

ελψ

παξάιιεια ζε θάπνηα ζεκεία ππεξηεξεί.
Δηδηθφηεξα, ην πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο ζην δηάζηεκα 20042009 ήηαλ θνληά ζην 10% ζηνλ θιάδν ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ –
επίπεδα αληίζηνηρα ηφζν κε αληίζηνηρεο επξσπατθέο εηαηξείεο φζν θαη
κε ηνλ επξχηεξν ειιεληθφ θιάδν ηξνθίκσλ. Ωζηφζν, ε απφδνζε
ελεξγεηηθνχ ηνπ θιάδνπ (ROΑ) πξνζεγγίδεη ην 5%, πςειφηεξε απφ
ηα θπηηθά έιαηα ζηελ Δπξψπε (3,8%) θαη ηνλ ειιεληθφ θιάδν
ηξνθίκσλ

(2,4%),

θαζψο

ππεξηεξεί

ζε

φξνπο

ηαρχηεηαο

Φςηικά Έλαια: Δςπωπαϊκοί Όμιλοι
2004-09 2004-07 2008-09
%κεηαβνιή Θχθινπ
Δξγαζηψλ
ROE
ROA
Ξεξηζψξην θαζ.
θέξδνπο
Ξεξηζψξην ιεηηνπξγ.
θέξδνπο

10,2%

14,5%

3,7%

8,7%
3,8%

10,8%
4,9%

4,4%
1,7%

4,0%

5,0%

2,0%

10,4%

11,5%

8,2%

1,46

1,19

1,99

3,76

4,73

1,80

Γεληθή ξεπζηφηεηα
Δηδηθή ξεπζηφηεηα

1,25
0,77

1,43
0,90

0,91
0,51

Ραρ. Θπθι. Δλεξγ.
Ραρ. Θπθι. Ηδ. Θεθ.

0,92
2,22

0,98
2,13

0,80
2,39

Μέλα πξνο ίδηα
θεθάιαηα
Θάιπςε
ρξεκαηννηθ. εμφδσλ

Ξεγή: Factset, πνινγηζκνί ΔΡΔ

θπθινθνξίαο ελεξγεηηθνχ.
Ξαξάιιεια, ε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηνπ θιάδνπ είλαη αξθεηά ρακειή
(δείθηεο μέλσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα 1,3 γηα ηνλ εγρψξην θιάδν
ειαηνιάδνπ έλαληη 1,5 γηα ηα θπηηθά έιαηα ζηελ Δπξψπε θαη 1,7 γηα
ηνλ επξχηεξν θιάδν ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα), επηηξέπνληαο ηελ
αζθαιή θάιπςε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ (δείθηεο θάιπςεο
6,3). Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο εηαηξείεο ειαηνιάδνπ ππεξηεξνχλ θαη ζε
φξνπο ξεπζηφηεηαο.
Ξαξά ηελ θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ζην δηάζηεκα 20042009, ν ειιεληθφο θιάδνο ειαηνιάδνπ θαίλεηαη ιηγφηεξν αλζεθηηθφο
ζηηο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ επξχηεξν ειιεληθφ
θιάδν ηξνθίκσλ. Ππγθεθξηκέλα, ν θιάδνο ηξνθίκσλ παξνπζηάδεη
ζρεηηθά ζηαζεξή θεξδνθνξία θαη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο (ROA,
ROE) κεηαμχ ησλ ππνπεξηφδσλ 2004-07 θαη 2008-09. Ωζηφζν, ην
ειαηφιαδν ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ν επξσπατθφο θιάδνο θπηηθψλ
ειαίσλ ζεκεηψλνπλ εληνλφηεξε πηψζε ζηα πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ

Ρπόθιμα: Δλληνικέρ Δηαιπείερ
2004-09 2004-07 2008-09
%κεηαβνιή Θχθινπ
Δξγαζηψλ
ROE
ROA
Ξεξηζψξην θαζ.
θέξδνπο
Ξεξηζψξην ιεηηνπξγ.
θέξδνπο

5,4%

7,4%

1,2%

6,5%
2,4%

6,5%
2,5%

6,6%
2,3%

2,7%

2,7%

2,7%

9,7%

10,0%

9,1%

1,69

1,63

1,81

2,67

2,92

2,16

Γεληθή ξεπζηφηεηα
Δηδηθή ξεπζηφηεηα

1,23
0,86

1,22
0,86

1,23
0,86

Ραρ. Θπθι. Δλεξγ.
Ραρ. Θπθι. Ηδ. Θεθ.

0,90
2,43

0,92
2,42

0,87
2,45

Μέλα πξνο ίδηα
θεθάιαηα
Θάιπςε
ρξεκαηννηθ. εμφδσλ

Ξεγή: ICAP, πνινγηζκνί ΔΡΔ

θαη θαζαξνχ θέξδνπο (πηψζε ηεο ηάμεο ησλ 3 πνζνζηηαίσλ
κνλάδσλ), θαζψο θαη ζην δείθηε ROA (πηψζε ηεο ηάμεο ησλ 4
πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έληνλε πηψζε
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (-16% ην 2009, έλαληη -8% γηα ηνλ επξχηεξν
θιάδν ηξνθίκσλ), ε νπνία έρεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ
απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ.
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(iv)
Ρν

Πηάδην Γηαλνκήο θαη Ξξνψζεζεο

κεγαιχηεξν

κεξίδην

ιηαληθψλ

πσιήζεσλ

ηππνπνηεκέλνπ

ειαηνιάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηεζλψο κέζσ αιπζίδσλ ζνχπεξ
κάξθεη (άλσ ησλ ¾ ηνπ ζπλφινπ). Ρα ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα

% ζηελ θαηαλάισζε
ηππνπνηεκέλνπ ειαηφιαδνπ

ιηαληθήο πξνηηκνχλ λα αγνξάδνπλ ειαηφιαδν απφ εηαηξείεο πνπ
Δπωνςμίερ Δλαιόλαδος
Ηδιωηικήρ Δηικέηαρ
60%

πξνζθέξνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ην πξντφλ ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. Πηηο βαζηθέο ειαηνπαξαγσγνχο
ρψξεο, ζπλεζίδεηαη λα πσινχλ ην ειαηφιαδν ζε ηηκή αθφκα θαη

47%

θάησ

40%
23%

20%

ηνπ

θφζηνπο

αγνξάο,

πξνθεηκέλνπ

λα

πξνζειθχζνπλ

πεξηζζφηεξνπο πειάηεο θαη λα απμήζνπλ ην θέξδνο ηνπο κέζσ
10%

άιισλ πξντφλησλ (loss leader πξντφλ). Ξαξάιιεια, ηα ηειεπηαία
ρξφληα έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ην κεξίδην ειαηνιάδνπ ηδησηηθήο

0%
Ηζπαλία

Διιάδα

Ηηαιία

Ξεγή: EU-MED AGROPOL Project (2005)

εηηθέηαο (κε επσλπκία ηεο εθάζηνηε αιπζίδαο ιηαληθψλ πσιήζεσλ),
πνπ πσιείηαη ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο, εληείλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ
γηα ηηο βηνκεραλίεο ειαηνιάδνπ. Δηδηθφηεξα, νη επσλπκίεο ηδησηηθήο
εηηθέηαο ζπγθεληξψλνπλ κεξίδην 23% ζηηο ειιεληθέο πσιήζεηο
ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ (έλαληη πεξίπνπ 50% ζηελ Ηζπαλία θαη
10% ζηελ Ηηαιία).
Πηξεθφκελνη ζηνλ ηνκέα δηαλνκήο θαη πξνψζεζεο εθηφο ησλ

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

βαζηθψλ ρσξψλ ειαηνπαξαγσγψλ, νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ
ειιεληθνχ θιάδνπ απνθαιχπηνληαη, θαζψο απνηειεί κφλν ην 3% ηεο
δηεζλνχο αγνξάο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ (έλαληη 13% ζηελ
παξαγσγή θαη 8% ζηηο εμαγσγέο). Ρν ρακειφ κεξίδην ηεο Διιάδαο
ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά ηεο ζηεξεί ζεκαληηθή ππεξαμία, θαζψο νη
εμαγσγέο ηππνπνηεκέλνπ ειαηνιάδνπ ηηκνινγνχληαη πςειφηεξα απφ

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

€/θηιφ ειαηφιαδνπ

Ριμέρ Δξαγωγών Δλαιόλαδος*

Σχκα

ηηο εμαγσγέο ζε ρχκα κνξθή (κε κηα δηαθνξά ηεο ηάμεο ηνπ
€1/θηιφ, πεξίπνπ 50% πςειφηεξα).

Ρππνπνηεκέλν

* Σχκα: Κέζνο φξνο ηηκψλ εμαγσγψλ κεηαμχ ηξηψλ
βαζηθψλ παξαγσγψλ.
* Ρππνπνηεκέλν: Κέζνο φξνο ηηκψλ εμαγσγψλ πξνο
ηξίηεο ρψξεο.
Ξεγή: Faostat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο πξνψζεζεο
είλαη ε Ηηαιία, κε ηνπο εμήο βαζηθνχο άμνλεο:


Νη κεγάιεο ηηαιηθέο εηαηξείεο, κε ηζρπξά brands ειαηνιάδνπ,
δηαζέηνπλ

ζπγαηξηθέο

εηαηξείεο

ζε

αξθεηέο

ρψξεο

πξννξηζκνχ ησλ ηηαιηθψλ εμαγσγψλ, νη νπνίεο πξνσζνχλ
ηηο ηηαιηθέο επσλπκίεο θαη έρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηα
ηνπηθά δίθηπα δηαλνκήο.


Ζ

δηείζδπζε

ζηα

ζνχπεξ

κάξθεη

ηνπ

εμσηεξηθνχ,

επηηπγράλεηαη (εθηφο απφ ηελ χπαξμε ζπγαηξηθψλ) κέζσ
ηεο δηάζεζεο κεγάινπ φγθνπ επψλπκνπ ειαηνιάδνπ, ζε
ειθπζηηθέο
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ζηξαηεγηθή εληζρχεη ε εηζαγσγή ρχκα ειαηνιάδνπ άιισλ
ρσξψλ

(ζπλήζσο

ρακειφηεξνπ

θφζηνπο,

πξνέιεπζεο

θπξίσο ηζπαληθήο θαη δεπηεξεπφλησο ειιεληθήο) θαη ε
αλάκεημή ηνπο κε ηηαιηθφ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνλ φγθν
πξνο εμαγσγή, δηαηεξψληαο ην θφζηνο ζε ρακειφ επίπεδν.
Ξποοπιζμόρ* ιηαλικών
εξαγωγών ελαιόλαδος 2010



Νη κεγάιεο εηαηξείεο κπνξνχλ ιφγσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο λα
νξγαλψλνπλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ηνλίδνπλ ηελ
αλψηεξε πνηφηεηα ησλ ηηαιηθψλ επσλπκηψλ ειαηνιάδνπ,

Ζ.Ξ.Α.
32%

Γεξκαλία
11%
Γαιιία
8%

Ινηπέο
23%

Διβεηία
2%
Νιιαλδία
2%

Θίλα
3%

Θαλαδάο
7%
Ηαπσλία
6%
Ζλ.
Βαζίιεην
6%

θαζψο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο ηηαιηθήο αγνξάο ελ γέλεη.


Πεκεηψλεηαη

φηη

ζεκαληηθφ

εξγαιείν

πξνψζεζεο

ηνπ

ειαηνιάδνπ ζην εμσηεξηθφ είλαη ε ζπζθεπαζία. Δηδηθφηεξα,
νη ηηαιηθέο ηππνπνηεηηθέο εηαηξείεο εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε
πνιπηέιεηαο ηνπ εμαηξεηηθά παξζέλνπ ηηαιηθνχ ειαηνιάδνπ,
δηαζέηνληάο ην ζε γπάιηλεο θηάιεο αληί ησλ πιαζηηθψλ (ή
κεηαιιηθψλ) ζπζθεπαζηψλ πνπ ζπλεζίδνληαη ζε Διιάδα θαη
Ηζπαλία.

* Δμαγσγέο εθηφο ηξηγψλνπ.
Ξεγή: Euros tat

Όζνλ αθνξά ηε δηεζλή πξνψζεζε ηνπ ηζπαληθνχ ειαηνιάδνπ,
επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο, πνπ
θαζηζηά ην πξντφλ αληαγσληζηηθφ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ
(€2,4/θηιφ γηα εμαγσγέο ηππνπνηεκέλνπ ηζπαληθνχ ειαηνιάδνπ
έλαληη πεξίπνπ €3/θηιφ γηα ην ειιεληθφ θαη ην ηηαιηθφ). Αμίδεη λα
ζεκεησζεί φηη ην ρακειφ θφζηνο επηηξέπεη ζηηο ηζπαληθέο εηαηξείεο

Ξποοπιζμόρ* ιζπανικών
εξαγωγών ελαιόλαδος 2010
Ξνξηνγαιία
17%
Ζ.Ξ.Α.
15%

Γαιιία
17%

Ζλ.
Βαζίιεην
8%

Ινηπέο
27%
Οσζία
2%

Θίλα
3%

Απζηξαιία
Ηαπσλία 5%
3%
Βξαδηιία
3%

* Δμαγσγέο εθηφο ηξηγψλνπ.
Ξεγή: Euros tat

λα εμάγνπλ ζε αγνξέο φπσο ε Βξαδηιία, ε Απζηξαιία θαη ε Ηλδία,
φπνπ ην ηηαιηθφ ειαηφιαδν αλψηεξεο πνηφηεηαο ζεσξείηαη αθξηβφ.
Ξαξάιιεια, ε ζπλερήο εμάπισζε ησλ ηζπαληθψλ νκίισλ κέζσ
εμαγνξψλ ηηαιηθψλ θπξίσο εηαηξεηψλ, πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξέο
επσλπκίεο ειαηνιάδνπ, ηνπο πξνζθέξεη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηα
δίθηπα δηαλνκήο ρσξψλ φπνπ ην ειαηφιαδν έρεη θαζηεξσζεί ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο εμαγσγηθέο ηππνπνηεηηθέο
εηαηξείεο δπζθνιεχνληαη λα αληαγσληζηνχλ ηηο ηηαιηθέο θαη ηζπαληθέο
πνιπεζληθέο ηνπ θιάδνπ φζνλ αθνξά ηε ζέζε ζηα ζνχπεξ κάξθεη
ηνπ εμσηεξηθνχ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ρακεινχ φγθνπ ηππνπνηεκέλνπ
πξντφληνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη θαηά κέζν φξν νη εηαηξείεο
ηππνπνίεζεο ειαηνιάδνπ πξαγκαηνπνηνχλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο
ηάμεο ησλ €7,5 εθαη. ζηελ Ηζπαλία θαη €1,5 εθαη. ζηελ Ηηαιία,
έλαληη κφιηο €0,5 εθαη. ζηελ Διιάδα (θαη θάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο
πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εμαγσγηθέο είλαη αθφκα πην κηθξέο).
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Ππλνςίδνληαο φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο ειαηνιάδνπ δηαπηζηψλνπκε
φηη:


Ρν ηζπαληθφ ειαηφιαδν είλαη ην πιένλ αληαγσληζηηθφ ζε
φξνπο θφζηνπο, θαζψο επσθειείηαη απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ

2,0

Κέζο Κέγεθορ Δπισειπήζεων
Ρςποποίηζηρ


8

1,5

6

1,0

4

0,5

2

0,0

0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Ηηαιία (αξηζηεξφο άμνλαο)
Διιάδα (αξηζηεξφο άμνλαο)
Ηζπαλία (δεμήο άμνλαο)

* Νη δείθηεο αθνξνχλ ηνλ κέζν θχθιν εξγαζηψλ αλά
επηρείξεζε ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ ειαίσλ.
Ξεγή: Eurostat

Ζ Ηηαιία, αλ θαη αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζε φξνπο
θφζηνπο

εθαη. €

εθαη. €

ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ειηάο.
παξαγσγήο

(πςεινί

κηζζνί

θαη

ρακειή

παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο), ιακβάλεη ππεξαμία απφ ηελ
ηππνπνίεζε εηζαγφκελνπ ειαηνιάδνπ θαζψο θαη απφ ηελ
αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ηηαιηθψλ επσλπκηψλ ζηελ εγρψξηα
θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο (ηα 3/4 ηεο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηαο αθνξνχλ ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν).


Αληίζεηα

ην

ειιεληθφ

ειαηφιαδν

πζηεξεί

ζε

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζηνπο δχν παξαπάλσ ηνκείο έλαληη
ησλ

βαζηθψλ

αληαγσληζηψλ.

Θχξηνη

πεξηνξηζηηθνί

παξάγνληεο είλαη (i) ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ζε ζρέζε
κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, (ii) ε δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ
παξαγσγήο,

(iii)

απνδνηηθφηεηαο
ζπλδεδεκέλα

ε

πιεζψξα

ειαηνηξηβείσλ
κε

κηθξνχο

κηθξψλ
πνπ

θαη

ρακειήο

ζπρλά

ζπλεηαηξηζκνχο

(κε

είλαη
ηα

πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα θίλεηξσλ γηα ηα κέιε ηνπο)
θαη (iv) ην κηθξφ κέγεζνο ησλ εηαηξεηψλ ηππνπνίεζεο ηνπ
πξντφληνο

πνπ

δελ

επηηξέπεη

ηελ

απνηειεζκαηηθή

πξνψζεζε αλαγλσξίζηκσλ brands.
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ΞΙΑΗΠΗΝ 3: ΘΑΘΔΠΡΩΠ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΔΛΗΠΣΠΔΩΛ ΠΡΖΛ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ
1. Ζ Θοινή Αγποηική Ξολιηική (ΘΑΞ) ζηα πλαίζια ηηρ ΔΔ
Ν αγξνηηθφο ηνκέαο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ εληζρχεηαη ζεκαληηθά ζηα πιαίζηα ηεο ΘΑΞ, ε νπνία θαζνξίδεηαη
ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηα θξάηε κέιε. Ρελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ΘΑΞ
δηαζέηεη ζηα θξάηε-κέιε πφξνπο ηεο ηάμεο ησλ €50 δηζ. εηεζίσο (ην 0,43% ηνπ επξσπατθνχ ΑΔΞ),
απνξξνθψληαο πεξίπνπ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ (απφ 70% ην 1980). Ξεξηζζφηεξν
απφ ην ½ ησλ αγξνηηθψλ εληζρχζεσλ θαηεπζχλεηαη ζε ηέζζεξηο ρψξεο (Γαιιία, Γεξκαλία, Ηζπαλία θαη
Ηηαιία), νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ θαη ην ½ ηεο επξσπατθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο.
Δηδηθφηεξα, ε ζηξαηεγηθή ηεο ΘΑΞ δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθνχο ππιψλεο:
 Ξςλώναρ Η: Αθνξά ηελ άκεζε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε ησλ παξαγσγψλ θαη ηε ζηήξημε ηεο αγνξάο κε
κέηξα φπσο επηζηξνθέο θαηά ηελ εμαγσγή θαη ινηπέο επηδνηήζεηο πξνο εηαηξείεο εκπνξίαο θαη
κεηαπνίεζεο πξντφλησλ. Νη άλσ εληζρχζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν
Δγγπήζεσλ (ΔΓΡΔ).
 Ξςλώναρ ΗΗ: Αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο καθξνρξφληαο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, πξνσζψληαο
παξάιιεια ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Νη ζπγθεθξηκέλεο εληζρχζεηο ελζσκαηψλνληαη ζηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θάζε
θξάηνπο-κέινπο (π.ρ. γηα ηελ Διιάδα ΔΠΞΑ 2007-2013) θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ
Γεσξγηθφ Ρακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΡΑΑ).
Πςνολική Γαπάνη ΘAΞ 2009:
Θαηανομή ζηα κπάηη-μέλη

Γεξκαλία
13%

Ηζπαλία
13%

Ηηαιία
10%

Ζλ.
Βαζίιεην
7%
Ξνισλία
7%

Γαιιία
17%

Πςνολική Γαπάνη ΘAΞ 2009:
Κοπθέρ Δνιζσύζεων
Δληαίεο
Άκεζεο
Δληζρ.
60%

Κέηξα
Πηήξημεο
Αγνξάο
13%

Διιάδα
5%
Ινηπέο
22%

Ηξιαλδία
3%

Ονπκαλία
3%

Ξεγή: EU Commission / DG for Agriculture and Rural
Development

Ινηπέο
Άκεζεο
Δληζρ.
12%

Αγξνηηθή
Αλάπη.
(δέζκ.)
15%
Ξεγή: EU Commission / DG for Agriculture and Rural
Development

Ρν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο δαπάλεο ηεο ΘΑΞ (72% ην 2009) αληηζηνηρεί ζηηο άκεζεο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο
πξνο ηνπο γεσξγνχο-παξαγσγνχο. Βάζεη ηεο ηειεπηαίαο αλαζεψξεζεο ηεο ΘΑΞ (κε ηνλ Θαλνληζκφ
1783/2003), ην χςνο ηεο εηήζηαο επηδφηεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε παξαγσγφ θαζνξίδεηαη απφ ην
θαζεζηψο Δληαίαο Δλίζρπζεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ε ελίζρπζε δελ ζπλδέεηαη πιένλ κε ην χςνο ηεο εηήζηαο
παξαγσγήο. Ζ Δνιαία Αποδεζμεςμένη Δνίζσςζη πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ πνπ
εηζέπξαμε θαηά κέζν φξν ν παξαγσγφο θαηά κία νξηζκέλε πεξίνδν αλαθνξάο (ε νπνία γηα ηα πεξηζζφηεξα
πξντφληα είλαη ε ηξηεηία 2000-2002). Βάζεη απηνχ ηνπ πνζνχ, ππνινγίδνληαη αηομικά δικαιώμαηα
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πληπωμήρ αλά εθηάξην θαιιηέξγεηαο. Πεκεηψλεηαη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο θαζψο θαη έθδνζεο
λέσλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο λένπο αγξφηεο θαη εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο πνπ
πξνζηέζεθαλ κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, κε ηελ πξνυπφζεζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ελεξγψλ δηθαησκάησλ
λα κελ μεπεξλά ηα εηήζηα αλψηαηα φξηα πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα θάζε θξάηνο-κέινο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε
αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπ θάζε δηθαηψκαηνο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ. πφ
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ηα θξάηε-κέιε κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηε κεξηθή απνζχλδεζε ησλ εληζρχζεσλ απφ
ηελ παξαγσγή θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα θνκκάηη ειδικών ενιζσύζεων, νη νπνίεο παξακέλνπλ ζπλδεδεκέλεο
κε ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο πξνο παξαγσγήο πνπ ζα επηιέμεη ν δηθαηνχρνο θαη αθνξνχλ θπξίσο ηε
βειηίσζε πξνο πνηφηεηαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ηελ πξνψζεζε βηνινγηθψλ
πξντφλησλ θαη πξντφλησλ ΞΝΞ (Ξξνζηαηεπφκελεο Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο). Ξξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμνπλ ην
ζχλνιν ηεο ελίζρπζεο, νη παξαγσγνί νθείινπλ λα ηεξνχλ νξηζκέλα πξφηππα (έλλνηα πολλαπλήρ
ζςμμόπθωζηρ) φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ, ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ πγηεηλή ησλ θπηψλ θαη ηελ
θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ.
Δθηφο απφ ηηο άκεζεο εληζρχζεηο, νη αγξφηεο επσθεινχληαη επηπιένλ απφ νξηζκέλα μέηπα ζηήπιξηρ ηηρ
αγοπάρ φπσο:
i) Δπηδνηήζεηο εμαγσγψλ πξνο ρψξεο εθηφο Δπξψπεο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ αληαγσληζηηθέο ηηκέο,
ii) δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πξντφλησλ απφ ρψξεο εθηφο Δπξψπεο, ρσξίο δαζκνινγηθέο επηβαξχλζεηο κε
ζηφρν ηε κεηαπνίεζε θαη επαλεμαγσγή (ελεξγεηηθή ηειεηνπνίεζε),
iii) δπλαηφηεηα αγνξάο θαη απνζήθεπζεο παξαγφκελσλ πνζνηήησλ απφ θάπνηνλ νξγαληζκφ παξέκβαζεο ζε
πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο, φηαλ ε ηηκή ζηελ αγνξά είλαη ρακειφηεξε απφ κία νξηζκέλε θαηψηαηε
εγγπεκέλε ηηκή παξέκβαζεο (ηδησηηθή απνζεκαηνπνίεζε).
Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν ππιψλα, αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ πεξίπνπ €96 δηο. ζηα θξάηε κέιε ζηα πιαίζηα ηεο
Δπξσπατθήο Ξνιηηηθήο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009 νη εθξνέο
απφ ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ €23 δηζ.
Κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε επξσπατθή πνιηηηθή επηβάιιεη ηε δηαδηθαζία
ηεο διαθοποποίηζηρ. Βάζεη απηήο ηεο ξχζκηζεο, επηβάιιεηαη ε ζηαδηαθή κείσζε ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ
(πξψηνο ππιψλαο) κέζσ απμαλφκελσλ παξαθξαηήζεσλ αλά δηθαίσκα πιεξσκήο (απφ 5% ηεο αηνκηθήο
ελίζρπζεο ην 2007 έσο 10% ην 2012, φηαλ ζα πάςεη λα ηζρχεη ην ηξέρνλ ζχζηεκα, δείηε ζειίδα 32), ελψ νη
πφξνη πνπ παξαθξαηνχληαη παξακέλνπλ ζην ίδην θξάηνο-κέινο θαη ρξεκαηνδνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα
αγξνηηθήο αλάπηπμεο (δεχηεξνο ππιψλαο). Απφ ην κέηξν εμαηξνχληαη νη παξαγσγνί πνπ ιακβάλνπλ εηήζηα
ελίζρπζε ρακειφηεξε ησλ €5.000 (αθνξά ην 81% ησλ δηθαηνχρσλ αγξνηψλ ζε επίπεδν ΔΔ-27, νη νπνίνη
απνξξνθνχλ ην 14,8% ησλ ζπλνιηθψλ άκεζσλ εληζρχζεσλ). Ήδε νη άκεζεο εληζρχζεηο απνξξφθεζαλ ην
74% ηεο ΘΑΞ ζην δηάζηεκα 2007-2009 (απφ 81% θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2000-2006), ελψ νη πφξνη γηα
αγξνηηθή αλάπηπμε ζην ίδην δηάζηεκα απνξξφθεζαλ ην 15% ηεο ΘΑΞ (απφ 12% ηελ πεξίνδν 2000-2006).
Πεκεηψλεηαη φηη νη ππφινηπεο δαπάλεο αθνξνχλ κέηξα αγνξάο (αλήθνπλ ζηνλ πξψην ππιψλα) ηα νπνία
επίζεο απνξξφθεζαλ κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ΘΑΞ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν (11% ηεο ΘΑΞ ζην δηάζηεκα
2007-2009 απφ 6,5% θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2000-2006).
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2. Δθαπμογή ΘΑΞ ζηην Δλλάδα
i.

Πύνολο Γεωπγίαρ

Ζ ειιεληθή αγνξά απνξξφθεζε ην 5,2% ηνπ επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΘΑΞ ην 2009 (θαη 6% θαηά
κέζν φξν ηελ ηειεπηαία δεθαεηία), κε εηήζηα επηδφηεζε €3,1 δηο., εθ ησλ νπνίσλ ζρεδφλ 80% αληηζηνηρεί ζε
άκεζεο εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο (έλαληη κεξηδίνπ 72% γηα ην ζχλνιν ηεο Δπξψπεο).
Όζνλ αθνξά ηνλ πξψην ππιψλα, ε ζεκαληηθή εμάξηεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα απφ ηηο επξσπατθέο
επηδνηήζεηο αληαλαθιάηαη ζην πςειφ πνζνζηφ ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ σο πξνο ην εηζφδεκα απφ παξαγσγή
αγξνηηθψλ πξντφλησλ (28% ζηελ Διιάδα – ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζηελ Δπξψπε ησλ 27 - έλαληη 13% ζηελ
Δπξψπε-27 θαηά κέζν φξν). Νη άκεζεο εληζρχζεηο γηα ηελ ειιεληθή γεσξγία ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ €2,5 δηο. ην
2009, ελψ πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή κείσζε έσο ηα €2,34 δηο. ην 2012.

35%
30%

Δξάπηηζη Διζοδήμαηορ ΔΔ (27) από ΘΑΞ:
Άμεζη Δνίζσςζη ΘΑΞ / Αγποηική Ξαπαγωγή 2009
28%

25%
20%

13%

15%
10%
5%

Διιάδα
Ηξιαλδία
Πνπεδία
Φηλιαλδία
Ζλ. Βαζίιεην
Ηζπαλία
Γαιιία
Ινπμεκβ/γν
Ρζερία
Γεξκαλία
Απζηξία
ΔΔ-27 (Κ.Ν.)
Νπγγαξία
Ιηζνπαλία
Πινβαθία
Γαλία
Ηηαιία
Ιεηνλία
Δζζνλία
Ξνισλία
Ξνξηνγαιία
Βέιγην
Πινβελία
Βνπιγαξία
Ονπκαλία
Νιιαλδία
Θχπξνο
Κάιηα

0%

Ξεγή: Euro s tat, Euro pean Commission / DG-Agriculture

Όζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ην εγρψξην ΔΠΞΑ 2007-2013 απνξξνθά ην 4% ησλ
αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, κε δηαζέζηκε θνηλνηηθή ελίζρπζε €3,7 δηο. γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ.
Πην δηάζηεκα 2007-2009 ε ειιεληθή αγνξά είρε απνξξνθήζεη πεξίπνπ €850 εθαη. απφ ηα άλσ θνλδχιηα.
Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληίζηνηρε δεκφζηα θαη ηδησηηθή εζληθή δαπάλε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ηα ζπλνιηθά θνλδχιηα ηνπ ΔΠΞΑ γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα
αλέξρνληαη ζηα €5,9 δηο. γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. Νη βαζηθνί άμνλεο ησλ άλσ πξνγξακκάησλ
είλαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε θαηλνηνκία ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε ελίζρπζε θαη πξνζηαζία νξεηλψλ
θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.

ii.

Δλαιόλαδο

Δηδηθά γηα ηνλ ηνκέα παξαγσγήο ειαηνιάδνπ, νη εηήζηεο άκεζεο εληζρχζεηο ζηεξίδνληαη ζηελ πεξίνδν
αλαθνξάο 2000-2003, φηαλ ε κέζε εηήζηα επηδφηεζε γηα ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ
€550 εθαη. ή €1,5/θηιφ παξαγσγήο (πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 23% ηνπ επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη ζην 22% ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο). Ρα αληίζηνηρα πνζά
εηήζηαο επηδφηεζεο είλαη €750 εθαη. (€1,2/θηιφ παξαγσγήο) γηα ηελ Ηηαιία θαη €1 δηζ. (€0,8/θηιφ παξαγσγήο)
γηα ηελ Ηζπαλία. Πεκεηψλεηαη φηη, ιφγσ ηεο δηεζπαξκέλεο παξαγσγήο, ην 1/3 ησλ επηδνηήζεσλ ζηελ Διιάδα
αληηζηνηρεί ζε κηθξνχο παξαγσγνχο κε εθηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 5 εθηαξίσλ (πεξίπνπ ην 90% ηνπ αξηζκνχ
ειαηνπαξαγσγψλ). Αληίζηνηρε είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ Ηηαιία, ελψ ζηελ Ηζπαλία ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
παξαγσγψλ ιακβάλεη κφιηο ην 6% ηεο εηήζηαο επηδφηεζεο ειαηνιάδνπ (θαζψο ζρεδφλ ην 50% ηεο
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ειαηνπαξαγσγήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο άλσ ησλ 50 εθηαξίσλ). Ξιένλ ε εηζνδεκαηηθή
ελίζρπζε έρεη απνζπλδεζεί πιήξσο απφ ηελ παξαγσγή γηα εθηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 3 ζηξεκκάησλ (πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε ιηγφηεξν απφ 5% ηεο παξαγσγήο), ελψ γηα ηηο ππφινηπεο εθηάζεηο, έλα ηκήκα ηεο
επηδφηεζεο (κέρξη 40%) παξακέλεη ζπλδεδεκέλν κε ηελ εηήζηα παξαγσγή. Νη εηδηθέο απηέο εληζρχζεηο ηεο
ηάμεο ησλ €10 εθαη. ην 2010 (αληηζηνηρεί ζε €35/ζηξέκκα θαη πεξίπνπ ζην 2% ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ)
πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην εηζφδεκα ηνπ θιάδνπ αθνξνχλ ηελ βηνινγηθή ειαηνθαιιηέξγεηα, ηελ θαιιηέξγεηα
πξντφλησλ ΞΝΞ θαη ηελ θαιιηέξγεηα βάζεη αξρψλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο (εζληθφ πξφηππν AGROCERT
ΝΞΔΓΔΞ).
Δπηπιένλ, θαζψο ε ειαηνπαξαγσγή παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο θπθιηθνχ ραξαθηήξα ιφγσ ηεο εηήζηαο
ελαιιαγήο πςειψλ θαη ρακειψλ απνδφζεσλ, ελδείθλπηαη ε πξνζθνξά λα εμνκαιχλεηαη κέζσ ηεο δηαρείξηζεο
απνζεκάησλ. Πε απηφ ην πιαίζην, ν ηνκέαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ εληζρχεηαη κε κέηξα ζηήξημεο ηεο αγνξάο
φπσο ε δπλαηφηεηα ηδησηηθήο απνζεκαηνπνίεζεο (δείηε ζειίδα 30), ε νπνία ελεξγνπνηείηαη φηαλ ε ηηκή
ρνλδξηθήο πψιεζεο γίλεη ρακειφηεξε ηεο ηηκήο παξέκβαζεο €1,71/θηιφ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ (θαη
€1,779/θηιφ εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ).

3. Ζ νέα ΘΑΞ μεηά ηο 2013
Κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2014-2020 θαη ηε λέα αλαζεψξεζε ηεο ΘΑΞ, νη εληζρχζεηο
πξνο ηελ ειιεληθή παξαγσγή αλακέλεηαη λα κεησζνχλ απφ ηα επίπεδα ηεο πεξηφδνπ 2007-2013.
Ππγθεθξηκέλα, νη πεξηνξηζηηθέο ηάζεηο αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ππφ ηελ επίδξαζε ησλ αθφινπζσλ
παξαγφλησλ:
 Βάζεη ηνπ Ξνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ Ξιαηζίνπ5 πνπ ππέβαιε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη ζπλνιηθέο
πιεξσκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ γηα ηα έηε 2014-2020 ζα αλέιζνπλ ζηα €972,2 δηζ. απφ
€925,6 δηζ. γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013. Δηδηθφηεξα, νη πφξνη πνπ απνξξνθψληαη απφ ηνλ επξσπατθφ
πξνυπνινγηζκφ εθηηκάηαη φηη ζα πεξηνξηζζνχλ ζηαδηαθά ζην 1,03% ηνπ ΑΔΞ ηεο ΔΔ ην 2020 απφ 1,12%
ηνπ ΑΔΞ ην 2013.
 Ρα θνλδχιηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ΘΑΞ ζα παξακείλνπλ ζρεδφλ ζηαζεξά ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο
κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 2007-2013 θαη 2014-2020 (ζηα €386,9 δηο). Αλ θαη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ δείρλεη
ζηαζεξφ, νη πφξνη κεηψλνληαη ζηαδηαθά κεηά ην 2013 (€50,2 δηζ. ην 2020 απφ €57,4 δηζ. ην 2013), ελψ
θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ε ηάζε ήηαλ αλνδηθή (€57,4 δηζ. ην 2013 απφ €48,8 δηζ. ην 2007).
Δηδηθφηεξα, νη πφξνη πνπ απνξξνθψληαη απφ ηελ ΘΑΞ εθηηκάηαη φηη ζα πεξηνξηζζνχλ ζηαδηαθά ζην 33%
ηνπ επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2020 (απφ 40% ηνπ επξσπατθνχ πξνυπνινγηζκνχ ην 2013), ελψ ε
θαηαλνκή κεηαμχ ησλ δχν ππιψλσλ παξακέλεη ζηαζεξή (κε ην 75% ησλ πφξσλ ηεο ΘΑΞ λα ζπλερίδνπλ
λα θαηεπζχλνληαη ζε άκεζεο εληζρχζεηο).
 Ρν κεξίδην ηεο ειιεληθήο αγνξάο ζηηο εληζρχζεηο ηεο ΘΑΞ αλακέλεηαη λα κεησζεί, θαζψο ζα
πξαγκαηνπνηεζεί αλαθαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ εληζρχζεσλ πξνο
ηα παιαηά θαη ηα λέα θξάηε-κέιε (κεηά ηε δηεχξπλζε ηνπ 2004), ηα νπνία κε ην ηξέρνλ ζχζηεκα
ιακβάλνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε επηδφηεζε αλά εθηάξην. Δηδηθφηεξα, αλακέλεηαη κείσζε ηνπ θελνχ
αληζνθαηαλνκήο θαηά 33% έσο ην 2020, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ ειιεληθψλ
5
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Νη πξνυπνινγηζζέληεο πφξνη είλαη εθθξαζκέλνη ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2011.
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επηδνηήζεσλ θαηά 10% ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 2014-2020 (έλαληη κείσζεο 5% ζηελ Ηηαιία θαη
αχμεζεο 5% ζηελ Ηζπαλία). Καθξνπξφζεζκα, δειαδή κεηά ην 2020, ε πιήξεο ζχλδεζε ηεο θαηαλνκήο
ησλ πφξσλ ηεο ΘΑΞ κε βάζε ηελ θαιιηεξγήζηκε γε (ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο εμίζσζε ηνπ χςνπο
επηδφηεζεο αλά εθηάξην θαιιηεξγήζηκεο γεο γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ) εθηηκάηαη φηη ζα πεξηνξίζεη
πεξαηηέξσ ην πνζνζηφ ησλ πφξσλ πνπ ιακβάλεη ε ρψξαο καο ζην 3% ησλ ζπλνιηθψλ πφξσλ ηεο ΘΑΞ
απφ ην 5% ζήκεξα. Ν πεξηνξηζκφο απηψλ ησλ πφξσλ εθηηκάηαη άλσ ηνπ €1 δηο εηεζίσο (ζηα €1,3 δηο ην
2020 απφ €2,5 δηο ην 2009), απνθιεηζηηθά ιφγσ αλαθαηαλνκήο ησλ εληζρχζεσλ. Δπηπιένλ, νη εληζρχζεηο

Δηήζιερ Άμεζερ Δνιζσύζειρ ΘΑΞ
ανά εκηάπιο καλλιεπγήζιμηρ γηρ

600 544
500
400
300
200
100
0

343

264

206

Διιάδα
Κάιηα
Νιιαλδία
Βέιγην
Γαλία
Θχπξνο
Γεξκαλία
Ηηαιία
Ηξιαλδία
Νπγγαξία
Γαιιία
Πινβελία
Ινπμεκβνχξγν
ΔΔ-27 (Κ.Ν.)
Ρζερία
Φηλιαλδία
Πνπεδία
Ζλ. Βαζίιεην
Βνπιγαξία
Απζηξία
Ηζπαλία
Πινβαθία
Ξνισλία
Ξνξηνγαιία
Ιηζνπαλία
Ονπκαλία
Δζζνλία
Ιεηνλία

€/εθηάξην 2013

ζα δίλνληαη βάζεη πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ θαη κφλν ζηνπο ελεξγνχο αγξφηεο (επαγγεικαηίεο).

Ξεγή: European Center for International Political Economy (Working Paper 08/2009)

Ππλππνινγίδνληαο ηηο επηδξάζεηο ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ θαη ζεσξψληαο φηη ην κεξίδην
ηεο ζηήξημεο ειαηνιάδνπ σο πξνο ηα ππφινηπα αγξνηηθά πξντφληα ζα παξακείλεη ζηαζεξφ γηα ηελ Διιάδα, νη
εηήζηεο επηδνηήζεηο ζα κεησζνχλ θνληά ζηα €420 εθαη. ην 2020 απφ €550 εθαη. ζήκεξα (κε κεζνπξφζεζκεο
πηέζεηο γηα πεξαηηέξσ κείσζε, θαζψο ε πιήξεο ζχλδεζε κε ηελ θαιιηεξγήζηκε γε πεξηνξίδεη ην επίπεδν ησλ
πφξσλ γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν ζηα €225 εθαη.). Αληίζηνηρα, νη εηήζηεο επηδνηήζεηο εθηηκάηαη φηη ζα
πεξηνξηζηνχλ ζηελ Ηηαιία ζηα €600 ην 2020 (απφ €750 ζήκεξα), κε κεζνπξφζεζκεο πηέζεηο πξνο ηα €480.
Αληίζεηα ε Ηζπαλία ιακβάλεη ρακειφηεξε απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν επηδφηεζε αλά εθηάξην γεο θαη
ζπλεπψο αλακέλεηαη λα θεξδίζεη απφ ηελ αλαδηαλνκή ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΘΑΞ. Έηζη, αλ θαη βξαρππξφζεζκα
νη επηδνηήζεηο αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ζηα €880 ην 2020 (απφ €1.000 ζήκεξα) ππφ ηελ πίεζε ησλ
ρακειφηεξσλ ζπλνιηθψλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ, καθξνπξφζεζκα ζα επσθειεζεί απφ ηελ πιήξε ζχλδεζε
ησλ επηδνηήζεσλ κε ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, ιακβάλνληαο πςειφηεξε ελίζρπζε ηεο ηάμεο ησλ €1.050.

2020*

2018*

2016*

2014*

2010

2,0

2012*

30

2008

2,3

2006

40

2004

2,7

2002

50

δηζ. επξψ

3,0

2000

δηζ. επξψ

60

Δπίδπαζη αναθεώπηζηρ ηηρ ΘΑΞ ζηιρ επιδοηήζειρ
ελαιόλαδος

Δςπωπαϊκέρ Δπιδοηήζειρ

ΘΑΞ (αξηζηεξφο άμνλαο)
Διαηφιαδν (δεμήο άμνλαο)

* Ρα πνζά γηα ηα έηε 2012-2020 είλαη εθθξαζκέλα
ζε ηηκέο 2011.
Ξεγή: EU Commission/ DG for Agriculture and Rural
Development, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ
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2009

2020*

Κακποσπόνια*

εκαη . € €/κιλό εκαη . € €/κιλό** εκαη . € €/κιλό**
Διιάδα
550
1,5
420
1,1
225
0,6
Ηηαιία
750
1,2
600
0,9
480
0,8
Ηζπαλία
1.000
0,8
880
0,7
1.050
0,8
Πύνολο 3
2.300
1.900
1.755
Πύνολο Δ.Δ. 2.720
2.500
2.500
* Ρν 2020 αλακέλεηαη κείσζε ηεο ΘΑΞ θαη κείσζε ηνπ θελνχ αληζνθαηαλνκήο
ησλ εληζρχζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ. Κακποσπόνια, κε ηελ
εμίζσζε ησλ επηδνηήζεσλ/εθηάξην (ιφγσ πιήξνπο ζχλδεζεο ησλ εληζρχζεσλ
κε ηελ θαιιηεξγήζηκε γε θάζε θξάηνπο-κέινπο), ππνζέηνπκε ΘΑΞ ίζε κε ηνπ
2020. Νη επηδνηήζεηο κεηά ην 2020 είλαη εθθξαζκέλεο ζε ηηκέο 2011.
** Ρεθκαξηή επηδφηεζε αλά θηιφ, βάζεη παξαγσγήο ειαηφιαδνπ ηνπ 2009.
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Ξεπιγπαθή ςποδείγμαηορ
Πηελ ελφηεηα απηή, ζα αλαιχζνπκε ηηο πξνβιέςεηο καο γηα ηε
δήηεζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηηο δηεζλείο ηηκέο γηα ηελ επφκελε
πεληαεηία.

Πε

πξψην

επίπεδν,

ζα

αλαιχζνπκε

ηνπο

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ ηξηψλ απηψλ κεγεζψλ ηεο
δηεζλνχο αγνξάο θαη ζα πεξηγξάςνπκε ηα ππνδείγκαηα εθηίκεζεο

Κεζογειακή Γιαηποθή*

25

ησλ κεηαβιεηψλ.

22
19

Πηνρεχνληαο ζηελ πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο ειαηνιάδνπ,

16
13

3 βαζηθνί παξαγσγνί

2011

2006

2001

1996

1991

1986

1981

1976

ειαηνπαξαγσγνχο ρψξεο θαη έλα γηα ηηο ινηπέο ρψξεο – κε
1971

7

1966

εθηηκήζακε δχν ππνδείγκαηα δήηεζεο – έλα γηα ηηο 3 βαζηθέο
1961

10

Ινηπέο

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ηηο
ζρεηηθέο ηηκέο ειαηνιάδνπ έλαληη ππνθαηάζηαησλ ειαίσλ θαη έλα

* Ν δείθηεο αθνξά θαηαλάισζε εηδψλ κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο (δεκεηξηαθά, θξνχηα-ιαραληθά, γαιαθηνθνκηθά, ειαηφιαδν) πξνο ηελ θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξέαηνο

δείθηε ζηξνθήο πξνο ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή (βάζεη ηνπ είδνπο

Ξεγή: Faostat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

δείθηεο κέηξεζεο ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο (σο ν ιφγνο ηεο

ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ δηαρξνληθά). Ππγθεθξηκέλα, ν
πνζφηεηαο ηξνθίκσλ πνπ ελδείθλπληαη ζε απηή ηε δηαηξνθή, φπσο
ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά, πξνο ηε πνζφηεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ
αληελδείθλπληαη, φπσο ην θφθθηλν θξέαο) απμάλεηαη ζηηο ινηπέο
ρψξεο ελψ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ζηηο ειαηνπαξαγσγνχο ρψξεο. Ρα
θχξηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη ηα εμήο:


(άλσ ηεο κνλάδαο) έλαληη ησλ ειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ (1,6

Πσέζη Γιεθνούρ Ριμήρ
Δλαιόλαδος - Αποθεμάηων
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%

έλαληη

Corr=-60%

ππνδειψλεη

φηη

ην

ειαηφιαδν

ζεσξείηαη

premium πξντφλ ζηηο ινηπέο ρψξεο θαη βαζηθφ (θαη ζε θάζε

-25%

θνξεζκνχ) ζηηο ειαηνπαξαγσγνχο ρψξεο.


Ζ ζρεηηθή ηηκή επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηε δήηεζε ζηηο λέεο

5%

αγνξέο

20%

ειαηνπαξαγσγνχο ρψξεο θαη 0,1 ζηηο ινηπέο).

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

0,7)

-40%

-10%

Απνζέκαηα/Ξαξαγσγή 3 βαζηθψλ παξαγσγψλ (αξηζηεξφο
άμνλαο)
Γηεζλήο (ζηαζκηζκέλε) Ρηκή Ξαξαγσγνχ (δεμήο άμνλαοαλεζηξακκέλνο)

Ξεγή: Faos tat, Eurostat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

Ζ πςειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ ινηπψλ ρσξψλ



(κε

ζπληειεζηέο

ειαζηηθφηεηαο

0,07

ζηηο

Ζ ζηξνθή πξνο ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή απνδεηθλχεηαη
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθηίλαμε ηεο δήηεζεο
ειαηνιάδνπ ζηηο ινηπέο ρψξεο, θαζψο ε ειαζηηθφηεηα ηνπ
δείθηε απηνχ σο πξνο ηε δήηεζε είλαη πςειφηεξε ζηηο
ινηπέο ρψξεο (2,8 έλαληη 0,2 ζηηο ειαηνπαξαγσγνχο ρψξεο).

Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ απφ ηηο 3 βαζηθέο ρψξεο
παξαγσγήο

αληαλαθιά

αληαγσληζηηθφηεηαο

ζε

(θπξίσο

κεγάιν

βαζκφ

βειηίσζε

ηεο

ζηελ Ηζπαλία). Ππγθεθξηκέλα,

ε

παξαγσγή ησλ ηξηψλ βαζηθψλ παξαγσγψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ
πνξεία ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ΘΑΞ.
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Πχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, κηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο
θαηά 10% απμάλεη ηελ παξαγσγή θαηά 5,5%, ελψ κηα αχμεζε ησλ
Πσέζη Ξαπαγωγήρ - Αποθεμάηων
90%

Corr=80%

θνλδπιίσλ ηεο ΘΑΞ γηα ην ειαηφιαδν (απνπιεζσξηζκέλνο κέζνο
φξνο ηξηεηίαο) θαηά 10% απμάλεη ηελ παξαγσγή θαηά 3,5%.

60%
30%

Νη

0%
-30%

βαζηθνί

παξάγνληεο

πνπ

επεξεάδνπλ

ηηο

δηεζλείο

ηηκέο

ειαηνιάδνπ είλαη ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ θαη ε ζρεηηθή
2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

-60%

Απνζέκαηα/Ξαξαγσγή 3 βαζηθψλ παξαγσγψλ
Ξαξαγσγή 3 βαζηθψλ παξαγσγψλ (ξπζκφο
αλάπηπμεο)

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ παξαγσγψλ (ειαηνπαξαγσγνί θαη
ειαηνηξηβεία) έλαληη ησλ ηππνπνηεηψλ θαη ησλ εκπφξσλ. Ρν επίπεδν
ησλ απνζεκάησλ θηλείηαη βάζεη ηεο παξαγσγήο ησλ 3 βαζηθψλ
παξαγσγψλ, ελψ ε ζρεηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε κπνξεί λα
πξνζεγγηζηεί απφ ηε ζρεηηθή ζπγθέληξσζε ηνπ θιάδνπ ησλ

Ξεγή: Faos tat, Eurostat, πνινγηζκνί ΔΡΔ

παξαγσγψλ ζε ζρέζε κε ησλ ηππνπνηεηψλ θαη εκπφξσλ. πφ απηήλ
Γείκηηρ Πςγκένηπωζηρ ανά
ζηάδιο παπαγωγήρ ελαιόλαδος
Γείθηεο (1995=1)

2,5

πξννπηηθή, εθηηκήζακε έλα ππφδεηγκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο δηεζλνχο
ηηκήο ειαηνιάδνπ (φπσο πξνζεγγίδεηαη απφ ηε ζηαζκηζκέλε ηηκή
παξαγσγνχ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ παξαγσγψλ). Πχκθσλα κε ηηο

2,0

εθηηκήζεηο καο, κηα αχμεζε (κείσζε) ηεο παξαγσγήο θαηά 10%

1,5

κεηψλεη (απμάλεη) ηηο δηεζλείο ηηκέο θαηά 4,5%. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή

1,0

απνδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ζρεηηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο

0,5
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007

Ξαξαγσγή θαη Δπεμεξγαζία
Ρππνπνίεζε θαη Ιηαληθφ Δκπφξην

ησλ παξαγσγψλ. Ππγθεθξηκέλα, εθηηκήζακε έλα δείθηε ζρεηηθήο
δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο κέζσ ηνπ ιφγνπ ηνπ κέζνπ κεγέζνπο
παξαγσγψλ πξνο ην κέζν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ επφκελσλ

* Νη δείθηεο αθνξνχλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ αλά
επηρείξεζε ζηηο ηξεηο βαζηθέο παξαγσγνχο (ΔΔ-27 γηα
ην ιηαληθφ εκπφξην)

ζηαδίσλ

παξαγσγήο.

Ν

ζηαηηζηηθά

ζεκαληηθφο

ζπληειεζηήο

Ξεγή: Eurostat, ΔΓΝΔΔ, EU-MED AGROPOL Project

εληεηλφκελε ζπγθέληξσζε ησλ θιάδσλ ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο

ειαζηηθφηεηαο ηνπ δείθηε σο πξνο ηηο ηηκέο (0,4) δεηθλχεη φηη ε
ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαληη ηνπ θαηαθεξκαηηζκέλνπ θιάδνπ ησλ

ποθέζειρ Δκηιμήζεων
(μέζοι εηήζιοι πςθμοί ανάπηςξηρ)
1990- 2000- 20112000 2010 2015
ΑΔΞ - 3 ρψξεο

παξαγσγψλ αζθεί ζεκαληηθή πίεζε ζηηο ηηκέο παξαγσγνχ.

Δκηιμήζειρ για ηην επόμενη πενηαεηία:
Αλνδηθή δήηεζε ζηηο λέεο αγνξέο θαη πεξηνξηζκφο πξνζθνξάο ζηηο

2%

0,2%

1%

βαζηθέο ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο εθηηκάηαη φηη ζα αζθήζνπλ

2%

1%

2%

αλνδηθή πίεζε ζηηο ηηκέο

Πρεηηθέο ηηκέο - 3 ρψξεο

1,1% -1,3%

2%

Όζνλ αθνξά ηνπο πξνζδηνξζηηθνχο παξαγφληεο ησλ βαζηθψλ

Πρεηηθέο ηηκέο - ινηπέο
ρψξεο

-1%

4%

2%

κεγεζψλ ηεο δηεζλνχο αγνξάο ππνζέηνπκε φηη:

Κεζνγεηαθή δηαηξνθή - 3
ρψξεο

-1%

-1%

0%

Κεζνγεηαθή δηαηξνθή ινηπέο ρψξεο

1%

1%

1%

ζπξξηθλψλνληαη ζηαδηαθά (€2,5 δηζ. ην 2020 απφ €2,9 δηζ. ην

ΘΑΞ

19%

4%

-4%

2013).

Θφζηνο

-2%

2%

1%

 Θπξίσο ιφγσ αχμεζεο ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζηελ Διιάδα

Πρεηηθή δηαπξ. δχλακε

2%

-16%

3%

(κέζσ ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ κηζζψλ ησλ κεηαλαζηψλ),

ΑΔΞ - ινηπέο ρψξεο

Ξεγή: Eurostat, Faostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ
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 Βάζεη ηνπ Ξνιπεηνχο Γεκνζηνλνκηθνχ Ξιαηζίνπ ηεο ΔΔ, ηα
επξσπατθά θνλδχιηα γηα ηε ζηήξημε ηνπ ειαηνιάδνπ ζα

αλακέλνπκε ην θφζηνο παξαγσγήο λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηνπ
ηάζε.
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 Ρν θαηά θεθαιήλ πξαγκαηηθφ ΑΔΞ ζα αλαπηχζζεηαη ηελ
επφκελε πεληαεηία κε κέζν εηήζην ξπζκφ 1,3% γηα ηηο 3 βαζηθέο
ειαηνπαξαγσγέο ρψξεο θαη 2,5% γηα ηηο ινηπέο ρψξεο.
Γιεθνήρ Αγοπά Δλαιόλαδος:
Βαζικέρ Δξιζώ ζειρ ποδείγμαηορ
Δλαζη ικόη ηη ερ

t-statistics

Πρεηηθή ηηκή
Κεζ. δηαηξνθή

πεξηζζφηεξν γλσζηά, ε ζηξνθή ησλ ινηπψλ ρσξψλ πξνο απηή
ηε δηαηξνθή ζα ζπλερηζηεί.
 πφ ηελ πίεζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ ΘΑΞ, νη θιάδνη ησλ

Εήη ηζη 3 σωπών (R 2 =0,93)
ΑΔΞ

 Θαζψο ηα νθέιε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο γίλνληαη ζπλερψο

0,7

7,15

παξαγσγψλ θαη ησλ ειαηνηξηβείσλ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ

-0,07

2,38

ηάζεηο ζπγθέληξσζεο.

2,53

0,2
2

Εήη ηζη λοιπών σωπών (R =0,96)

Κε απηά ηα δεδνκέλα,

ΑΔΞ

1,6

6,72

 Ζ δήηεζε εθηηκάηαη αλνδηθή, θπξίσο ζηηο κε παξαδνζηαθέο

Πρεηηθή ηηκή

-0,1

2,26

αγνξέο. Δηδηθφηεξα, ε δηεζλήο δήηεζε εθηηκάηαη φηη ζα απμάλεηαη

Κεζ. δηαηξνθή

2,8

2,31

κε κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 3% ηελ επφκελε

Ξαπαγωγή 3 σωπών (R 2 =0,90)

πεληαεηία.

Ππγθεθξηκέλα,

ε

δήηεζε

ζηηο

3

βαζηθέο

Θφζηνο

-0,55

2,57

ειαηνπαξαγσγέο ρψξεο εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 0,6%

ΘΑΞ

0,35

2,51

θ.κ.ν εηεζίσο (έλαληη 0,5% ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία), ελψ ε

Ριμέρ (R 2 =0,92)
Ξαξαγσγή

-0,45

4,48

Πρεηηθή δηαπξαγκ.
δχλακε

0,41

6,19

δήηεζε ζηηο ινηπέο ρψξεο εθηηκάηαη φηη ζα απμεζεί θαηά 5%
θ.κ.ν εηεζίσο (έλαληη 3% ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία).
 Ζ παξαγσγή ησλ 3 βαζηθψλ παξαγσγψλ ζα δερζεί κηθξή
πεξηνξηζηηθή

Ξεγή: Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

επίδξαζε

απφ

ηελ

αλαζεψξεζε

ηεο

ΘΑΞ.

Ππγθεθξηκέλα, εθηηκάκε φηη ε παξαγσγή ζα απμεζεί θνληά ζηνπο
2,5 εθαη. ηφλνπο ην 2012 (απφ 2,3 εθαη. ην 2010) θαη ζηε
ζπλέρεηα ζα επηζηξέςεη ζηνπο 2,3 εθαη. ηφλνπο ην 2015. Κε
δεδνκέλν φηη ε παξαγσγή ζηηο ινηπέο ρψξεο ζα ζπλερίζεη λα
απμάλεηαη κε ην κέζν καθξνρξφλην ξπζκφ ηεο ηειεπηαίαο

Δκηιμήζειρ Βαζικών Κεηαβληηών
Γιεθνούρ Αγ οπάρ

εηθνζαεηίαο (2,5%), ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζα αγγίμεη ηνπο 3,3
εθαη. ηφλνπο ην 2015 (απφ 3,2 εθαη. ηφλνπο ην 2010).
 Νη ηηκέο αλακέλεηαη φηη ζα αλαθάκςνπλ ζηαδηαθά. Βάζεη ησλ

2010

2015

ΕΖΡΖΠΖ*

3,0

3,5

εθηηκήζεσλ καο, ε δηεζλήο ηηκή ειαηνιάδνπ ζα πξνζεγγίζεη ηα

3 ρψξεο

1,7

1,7

€2,6/θηιφ ην 2015 (απφ €2,3/θηιφ ηελ πεξίνδν 1991-2010).

ινηπέο ρψξεο

1,3

1,8

ΞΟΝΠΦΝΟΑ*

3,2

3,3

3 ρψξεο

2,3

2,3

ινηπέο ρψξεο

0,9

1,0

1,9

2,6

ΡΗΚΔΠ**

4. ΔΘΡΗΚΖΠΔΗΠ

ΓΗΑ

ΡΖΛ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ

ΑΓΝΟΑ

ΔΙΑΗΝΙΑΓΝ

πφ πίεζε ε ειιεληθή παξαγσγή ειαηνιάδνπ ηελ επφκελε πεληαεηία

* ζε εθαη. ηφλνπο

Ρν κεξίδην ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο ζηελ παξαγσγή ησλ 3

** ηηκή Ξαξαγσγνχ: €/θηιφ ειαηφιαδνπ

κεγαιχηεξσλ ειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ δηαρξνληθά πεξηνξίδεηαη απφ

Ξεγή: Eurostat, Faostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

27% ην 1995 ζε 21% ην 2000 θαη ζε 16% ην 2010,
αληηθαηνπηξίδνληαο

ηελ

πνξεία

ηεο

αληαγσληζηηθφηεηαο

ηνπ

ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ. Πχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, νη βαζηθνί
πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο απηνχ ηνπ κεξηδίνπ είλαη ην ζρεηηθφ
θφζηνο παξαγσγήο ηεο Διιάδαο έλαληη ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο
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θαη ηνπ ιφγνπ ησλ επηδνηήζεσλ ηεο ΘΑΞ πξνο ην ειιεληθφ
ΔΔ(27): Κεπίδιο ζηην
Θαλλιεπγήζιμη Γη και Δνιζσύζειρ
ηηρ ΘΑΞ
% ζηηο Δληζρχζεηο
ηεο ΘΑΞ

20%

FR

y = 0,95x + 0,00
R² = 0,88

15%

EL

12%. Θαζψο ην ζρεηηθφ θφζηνο αλακέλεηαη λα απμεζεί (θαηά 8%

UK

απφ ην 2010 κέρξη ην 2015) θαη νη ζρεηηθέο επηδνηήζεηο λα κεησζνχλ

RO

0%
0%

5%

10%

15%

20%

% ζηελ θαιιηεξγήζηκε γε ηεο ΔΔ
Ξεγή: EU Commission / DG for Agriculture and Rural
Development

2010

2015

Πρεηηθφ θφζηνο

1,4

1,5

Πρεηηθή επηδφηεζε

24%

22%

αληηζηαζκηζζεί κε βειηίσζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο, ζα νδεγήζεη
ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ειιεληθνχ κεξηδίνπ παξαγσγήο ζην 12,5% ην

2010

2015

καθξνπξφζεζκα

16%

14%

επηδνηήζεσλ κε ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζα νδεγήζεη ζε αθφκα

360.000

340.000

(κεηά

ην

2020),

ε

πιήξεο

ζχλδεζε

ησλ

κεγαιχηεξε ζπξξίθλσζε ηνπ ειιεληθνχ κεξηδίνπ παξαγσγήο ζην
8% (κε ηελ επηδφηεζε λα κεηψλεηαη πεξαηηέξσ, ζηα €1,1/θηιφ).

Δλαζη ικόη ηη t-statistics
ερ
-0,5
2,35

2,51

1,2

Ωζηφζν, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη
απαξαίηεηεο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο ψζηε ην ειιεληθφ θφζηνο
παξαγσγήο λα έρεη πξνζεγγίζεη ην κέζν επίπεδν ησλ δχν άιισλ
αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ, ην κεξίδην ζα θζάζεη ην 11%.

Ξεγή: Eurostat, Faostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

Νη κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ θξχβνληαη ζηελ

Δκηίμηζη Δλληνικήρ
Ξαπαγωγήρ Δλαιόλαδος

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο

10%

ειαηνιάδνπ.

0,1

5%

0,0

0%

2015

0,2

2012

παξαγσγή θαη (ii) ζηε δηεζλή θαη εγρψξηα αγνξά ηππνπνηεκέλνπ

2009

15%

2006

0,3

2003

ειαηνιάδνπ αληηκεησπίδεη πξνθιήζεηο ζε δχν επίπεδα: (i) ζηελ

2000

20%

1997

0,4

1994

0,5

Δθηίκεζε
25%
ΔΡΔ

1991

εθαη. ηφλνη

ηφλνπο).

κεηψλεηαη ζηα €1,4/θηιφ ειαηνιάδνπ (απφ €1,5/θηιφ ην 2010). Ξην

Δξίζωζη (R 2 =0,87)

Πρεηηθή επηδφηεζε

ζην 14% ην 2015 (340.000 ηφλνπο) απφ 16% ην 2010 (360.000

2020 (ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ 300.000 ηφλνη), κε ηελ επηδφηεζε λα

Δκη ιμήζειρ

Πρεηηθφ θφζηνο

παξαγσγή ησλ 3 κεγαιχηεξσλ ειαηνπαξαγσγηθψλ ρσξψλ εθηηκάηαη

θνλδχιηα ηεο αλαζεσξεκέλεο ΘΑΞ ζα είλαη κεγαιχηεξε, θαη αλ δελ

ποθέζειρ

Ξαξαγσγή (ηφλνη)

(θαηά 10% απφ ην 2010 κέρξη ην 2015), ην ειιεληθφ κεξίδην ζηελ

Δπηπιένλ, εθηηκάηαη φηη κεηά ην 2015 ε πίεζε απφ ηα κεησκέλα

Δκηιμήζειρ για ηην
Δλληνική Ξαπαγω γή Δλαιόλαδος

Κεξίδην ζηηο 3
ρψξεο

θαηά 10% πεξηνξίδεη ην ειιεληθφ κεξίδην ζηελ παξαγσγή θαηά 5%,
ειαηνιάδνπ θαηά 10% απμάλεη ην κεξίδην ηνπ ζηελ παξαγσγή θαηά

ES

5%

ηζπαληθφ. Ππγθεθξηκέλα, ελδερφκελε αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο
ελψ ελδερφκελε αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ζηήξημεο ηνπ ειιεληθνχ

DE

IT

10%

ειαηφιαδν ζε ζρέζε κε ηηο επηδνηήζεηο πξνο ην ηηαιηθφ θαη ην

Πε έλα πεξηβάιινλ έληνλσλ αλαθαηαηάμεσλ, ν ειιεληθφο θιάδνο



Όζνλ αθνξά ηελ ειαηνπαξαγσγή, ηα πεξηζψξηα πεξαηηέξσ

αλάπηπμεο

είλαη

πεξηνξηζκέλα.

Ππγθεθξηκέλα,

ν

ζηαδηαθφο

Ξνζφηεηα Ξαξαγσγήο (αξηζηεξφο άμνλαο)

πεξηνξηζκφο ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΘΑΞ γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν

Κεξίδην ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή (δεμήο
άμνλαο)
Ξεγή: Faostat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

(ζηα €0,42 δηζ. ην 2020 απφ €0,55 δηζ. ην 2010) εθηηκάηαη φηη ζα
αζθήζεη ζπζηαιηηθή επίδξαζε θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία, θαζψο νη
επηδνηήζεηο θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 1/3 ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ
ειαηνπαξαγσγψλ.
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Ωζηφζν, κεζνπξφζεζκα, ε πεξηνξηζκέλε ζηήξημε ζηελ ΘΑΞ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε αλαγθαίεο δηαξζξσηηθέο κεηαβνιέο. Ππγθεθξηκέλα, ν
πεξηνξηζκφο ησλ επηδνηήζεσλ ζα ζέζεη εθηφο αγνξάο ηνπο
παξαγσγνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε εμαηξεηηθά ρακειέο απνδφζεηο
(ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 1/3 ηεο ειαηνπαξαγσγήο γίλεηαη ζε
εθηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 5 εθηαξίσλ, πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ
δεκηνγφλεο). Ζ παξαγσγή πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε πεξηνρέο κε
πςειέο απνδφζεηο (θπξίσο Θξήηε θαη Ξεινπφλλεζνο), ζε φζν ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξεο εθηάζεηο θαη λα πξνσζεζεί φπνπ είλαη εθηθηφ
ε ζπιινγή θαξπψλ κε ρξήζε κεραλεκάησλ.


Όζνλ αθνξά ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο

παξαγσγήο (δειαδή, ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηππνπνηεκέλνπ
έλαληη ρχκα ειαηνιάδνπ εγρσξίσο θαη δηεζλψο), νη δπλαηφηεηεο
βειηίσζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο.
Θαηαιχηεο γηα λα εθκεηαιιεπηεί πξαγκαηηθά ν θιάδνο ειιεληθνχ

Κεπίδια ζηιρ Ηηαλικέρ
Διζαγωγέρ Δλαιόλαδος

ειαηνιάδνπ ηα ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα είλαη ν πεξηνξηζκφο

100%

ηνπ ηκήκαηνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο πνπ θαιχπηεηαη απφ ρχκα

80%

ειαηφιαδν (ηεο ηάμεο ησλ ¾ ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο).

60%

Διιάδα

Ηζπαλία

Ρπλεζία

Ξεγή: Faostat

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

πνηφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαζψο θαη πξνψζεζε
1992

ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν απαηηείηαη νξγάλσζε θαη απζηεξφο έιεγρνο

0%

1990

20%

1988

Ξξνθεηκέλνπ

1986

40%

Ινηπέο

λα

πξαγκαηνπνηεζεί

νπζηαζηηθή

ζηξνθή

ζην

πνιηηηθψλ πεξηνξηζκνχ ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνλ
θιάδν ησλ ειαηνηξηβείσλ φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ
(ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο) ζα κπνξνχζε
λα βνεζήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Ρα νθέιε απφ κηα ηέηνηα αλαδηάξζξσζε ζα ήηαλ ζεκαληηθά. Ζ
ζηξνθή ζην ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν ζα πξνσζνχζε ηνλ έιεγρν
πνηφηεηαο, ελψ παξάιιεια ζα πεξηφξηδε ηε θνξνδηαθπγή. Δπηπιένλ,
αλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ειαηνιάδνπ θαηεπζπλφηαλ ζηηο
βηνκεραλίεο ηππνπνίεζεο, ε αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ πσιήζεψλ
ηνπο ζα ήηαλ ηέηνηα ψζηε ην κέζν κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ
εηαηξεηψλ ζα πξνζέγγηδε ηα επίπεδα ησλ αληίζηνηρσλ ηηαιηθψλ (€1,5
εθαη.

πσιήζεηο

απφ

€0,5

εθαη.

ζήκεξα).

Ππλεπψο,

ζα

δεκηνπξγνχληαλ νη απαξαίηεηεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο αιιά θαη ε
θξίζηκε κάδα γηα ηε ζσζηή δηαθήκηζε αιιά θαη πξνψζεζε ηνπ
ειαηνιάδνπ ζην εμσηεξηθφ.
Πην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη θαη ε ηξέρνπζα
ζπγθπξία καο σζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ
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εμαγσγψλ ζε ρχκα κνξθή, θαζψο ηζπαληθέο πνιπεζληθέο έρνπλ
εμαγνξάζεη ηηαιηθέο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή απφ
πιεπξάο πσιήζεσλ. Πεκεηψλεηαη φηη ην κεξίδην ηνπ ειιεληθνχ
ειαηνιάδνπ ζηηο ηηαιηθέο εηζαγσγέο έρεη κεησζεί ηελ ηειεπηαία
εθαη. €

Αξία Δξαγωγών Δλαιόλαδος
2.000

δεθαεηία ρακειφηεξα ηνπ 20%, απφ πεξίπνπ 35% ζην δηάζηεκα
1985-2000), ζε αληίζεζε κε εθείλν ηεο Ηζπαλίαο (50% απφ 33%

1.500

ζηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο). Νη ινηπέο εηζαγσγέο ηεο Ηηαιίαο ηελ

1.000

ηειεπηαία δεθαεηία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ Ρπλεζία (15%) θαη

500

άιιεο ρψξεο φπσο ε Ρνπξθία (5%) θαη ε Ππξία (3%).

Ηζπαλία

Ηηαιία

Διιάδα

Αχμεζε ιφγσ ηππνπνίεζεο
Ρξέρνπζα Θαηάζηαζε
Ξεγή: Faos tat, Δθηηκήζεηο ΔΡΔ

Ινηπέο

Πχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο καο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Διιάδα
θαηάθεξλε

λα

θαηαιάβεη

ζηε

δηεζλή

αγνξά

ηππνπνηεκέλνπ

ειαηνιάδνπ κεξίδην παξφκνην κε εθείλν πνπ θαηέρεη ζηελ παξαγσγή
(άλσ ηνπ 10% ζε ζρέζε κε 3%), ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηα έζνδα
απφ εμαγσγέο θαηά 32%. Ζ πξννπηηθή απηή ζα κπνξνχζε λα
πξαγκαηνπνηεζεί αλ ην ζχλνιν ησλ ηξερνπζψλ εμαγσγψλ (ηεο
ηάμεο ησλ 110.000 ηφλσλ) πξνσζνχηαλ ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή,
απνθέξνληαο έηζη κηα πξφζζεηε ππεξαμία ζηε ρψξα ηεο ηάμεο ησλ
€80 εθαη. εηεζίσο.
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Το παρόν δελτίο προορίζεται αποκλειστικά για την ενημέρωση επαγγελματιών επενδυτών οι οποίοι καλούνται να
προβούν στην υλοποίηση των επενδυτικών τους αποφάσεων χωρίς να στηρίζονται στα περιεχόμενά του. Σε καμία
περίπτωση το παρόν δελτίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να θεωρηθεί ως πρόταση για πώληση είτε ως
παρότρυνση για οποιαδήποτε πρόταση αγοράς. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν δελτίο προέρχονται από πηγές
που θεωρούνται αξιόπιστες. Μη όντας σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο λάθους από μέρους των εν λόγω πηγών η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν εγγυάται για ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε
πληροφορίας. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και οι θυγατρικές της εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε
άμεση ή παρεπόμενη ζημία απορρέει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας αναφοράς.
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