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ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην 
βαζκφ ψζηε ζηε Γαιιία λα ιέγεηαη πσο ν Νφηνο νξηνζεηείηαη γεσγξαθηθά απφ ην ζεκείν φπνπ 
ζπλαληάηαη ε ειηά ! ηελ Πξνβεγθία, ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ έρεη ηζηνξία ρηιηάδσλ εηψλ θαη 
αλάγεηαη ζηνλ 7ν αηψλα π.Υ. φηαλ νη Έιιελεο έθεξαλ ηελ ειηά θαη φπνπ νη Ρσκαίνη εδξαίσζαλ 
ηελ θαιιηέξγεηά ηεο ζηελ πεξηνρή.  
 Ωο παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα κε γεσγξαθηθή νξηνζέηεζε θαη επηθεληξσκέλε θπξίσο ζε 
ρψξεο ηεο κεζνγεηαθήο ιεθάλεο φπσο ε Ηζπαλία (πξψηνο παγθφζκηνο παξαγσγφο), ε Ηηαιία, ε 
Διιάδα, ε Πνξηνγαιία, ε Σνπξθία, ε Σπλεζία (δεχηεξνο παγθφζκηνο εμαγσγέαο) ή ην Μαξφθν, ε 
ειαηνθαιιηέξγεηα ηείλεη ζηηο κέξεο καο, ππφ ηελ επίδξαζε ηεο αικαηψδνπο αχμεζεο ηεο 
θαηαλάισζεο ζε παγθφζκην επίπεδν ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, λα απνδεζκεπζεί απφ ηα ηζηνξηθά 
ζχλνξά ηεο γηα λα εμειηρζεί ζε παξάγνληα αλάπηπμεο π.ρ. πξνγξάκκαηα θχηεπζεο ειαηψλ ζηελ 
Ηλδία (πεξηνρή ηνπ Ραηδαζηάλ), Κίλα, Παθηζηάλ, Υηιή θ.α. ή θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 
παξαγσγηθνχ θάζκαηνο ηεο Γεσξγίαο (Αξγεληηλή). Ζ αχμεζε ηεο δήηεζεο, ηδίσο ζηηο «πξφζθαηα 
κπεκέλεο» ρψξεο φπσο ε Ηαπσλία, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ε Απζηξαιία, ε Γπηηθή Αθξηθή 
(ζηνρνζεηεκέλε ρψξα γηα ην έηνο 2002) θαζψο θαη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ζπλεηέιεζαλ  
θαηαιπηηθά ζηελ εθηφμεπζε ησλ ηηκψλ. Δλ πξνθεηκέλσ ζηελ Ηζπαλία νη ηηκέο απμήζεθαλ απφ 5,25 
ζηα 7,08 επξψ ην ιίηξν θαηά κέζν φξν ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005 ζχκθσλα κε ην INSEE1, ελψ 
ζεκείσζαλ ηελ πςειφηεξε, ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπο, άλνδν ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006 
(αχμεζε 38 % ζε ζρέζε κε ην 2005), κε απφηνθν ζπλέπεηα ην ειαηφιαδν λα ζεσξείηαη έλαο 
αιεζηλφο πξάζηλνο ρξπζφο.  
 
 

 
                     ΜΗΝΙΑΙΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΙΜΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΔΞΣΡΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ                

(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 

                                                 
1 INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques): Εζληθό Ιλζηηηούηο Σηαηηζηηθής θαη Οηθολοκηθώλ Μειεηώλ, Γαιιία. 
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         ΣΙΜΔ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΙΠΑΝΙΚΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ FOB ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΟ Δ $ USA/ΣΟΝΟ 
(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 

 
 
 Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ειαηνιάδνπ σο «πξάζηλνο ρξπζφο» ζεκειηψλεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη 
ζηνπο δχν αλσηέξσ πίλαθεο2 πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη ηα νθέιε πνπ 
απνθφκηζαλ νη ειαηνπαξαγσγνί θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2007 θαη κε δηαθξηηή ηελ 
θνξχθσζε ηνπο κεηαμχ Οθησβξίνπ 2005 θαη 2006.  
 
Αλαηξνπή θαηάζηαζεο : Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 2009, δηαπηζηψλεηαη κηα ηάζε ππνηνληθφηεηαο  
ηεο αγνξάο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο θαιήο εζνδείαο θαη ησλ ζεκαληηθψλ απνζεκάησλ ηνπ 
2008, ηεο αλακελφκελεο άξηζηεο εζνδείαο ην Ννέκβξην 2009 ζηελ Ηζπαλία θαη ηεο ελδερφκελεο 
κείσζεο ηεο δήηεζεο ην επφκελν έηνο εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 
νη θαηαλαισηέο ζε πνιιέο ρψξεο : ε έλαξμε ηεο πησηηθήο ηάζεο ησλ ηηκψλ ηνλ Απξίιην ηνπ 
2008, ζπλερίζζεθε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη νδήγεζε ζηηο πνιχ ρακειέο ηηκέο πνπ 
επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξά ειαηνιάδνπ.  
 
 Όζνλ αθνξά ην 2008, νη ηηκέο ηνπ έμηξα παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ήζαλ ρακειφηεξεο θαηά -
30% γηα ηελ Ηζπαλία, θαηά 32% γηα ηελ Διιάδα θαη θαηά 23% γηα ηελ Ηηαιία, ελψ νη ηηκέο ηνπ 
εμεπγεληζκέλνπ ειαηνιάδνπ ήζαλ ρακειφηεξεο θαηά 25% γηα ηελ Ηζπαλία, θαηά 15% γηα ηελ 
Διιάδα θαη θαηά 12% γηα ηελ Ηηαιία.  
 
 Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2009, νη ηηκέο πξνκήζεηαο ηνπ παξζέλνπ ειαηφιαδνπ ζπλέρηζαλ ηελ 
πησηηθή ηνπο πνξεία ζε φιεο ηηο αγνξέο. Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Διαηνιάδνπ πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπίζεη ηελ πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ πνπ θαη’ αθνινπζία ζπκπηέδεη θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ 
ειαηνπαξαγσγψλ, πξνσζεί ηελ πιήξε κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ζηφρν 
ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 
 
 
 
 

                                                 
2
 TABLEAU. : évolution  mensuelle des prix-prodcteurs de l’huile extra-vierge ONIGC 
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 Καηά ηελ γλψκε καο, ηα ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ  
ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα φπσο ε Λέζβνο, πνπ έρεη ηδηφκνξθεο εδαθνινγηθέο 
αληζφηεηεο, δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ πνιηηηθέο εθζπγρξνληζκνχ 
ηεο παξαγσγήο, αιιά απφ ηελ ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή δέζκεο ζθαηξηθψλ κέηξσλ θαη θηλήηξσλ 
πνπ ζα ζηνρεχνπλ θαη ζηελ ελζάξξπλζε γηα εκπινθή θαη δξαζηεξηνπνίεζε λέσλ αγξνηψλ ζηελ 
παξαγσγή ειαηνιάδνπ.  
 
 
 
 
 
 

                                                   
 

ΠΟΡΔΙΑ ΠΣΧΗ ΣΧΝ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΧΝ ΣΙΜΧΝ ΣΗ ΙΠΑΝΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΣΟΝ ΟΚΣΧΒΡΙΟ ΣΟΤ 2008 ΚΑΙ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΣΟΤ 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 Οη ηηκέο ζπλερίδνπλ λα θηλνχληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, εμέιημε πνπ δεκηνπξγεί πνιιέο 
δπζθνιίεο ζηνπο ειαηνπαξαγσγνχο δηφηη ε ειαηνθαιιηέξγεηα θαζίζηαηαη απνζαξξπληηθή θαη κε 
πξνζνδνθφξα: ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2009, ε ηάζε ηνπο απηή νδήγεζε ζε ηηκέο 2 επξψ 
αλά ιίηξν ζηα Υαληά θαη ζε 1,8 επξψ ζηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, ελψ ζηα κέζα 
Φεβξνπαξίνπ παξαηεξήζεθε νξηαθή απμεηηθή ηάζε πνπ απνδίδεηαη ζηελ ζεκεησζείζα ηηαιηθή 
δήηεζε.  
 
 Ζ γεληθή πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απφ ην 
2005 κέρξη ην ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2008 δελ είραλ ππάξμεη ηφζν κεγάιεο ππφ 
δηαπξαγκάηεπζε πνζφηεηεο ηαπηφρξνλα κε πνιχ πεξηνξηζκέλεο ζπλαιιαγέο.    
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I. H Παξαγσγή 
 

A. Παγθφζκηα παξαγσγή 

 
  
 Γηπιαζηαζκφο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο απφ ην 1990 : Ζ παξαγσγή ηεο ειαηνθνκηθήο 
πεξηφδνπ 2007/2008 ππνινγίδεηαη ζε 2.820.500 ηφλνπο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ηνχην 
επηβεβαηψλεη ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλνηηθήο παξαγσγήο, ηεο νπνίαο νη δηαθπκάλζεηο ζπλερψο 
κεηψλνληαη, ελψ αλαηξεί ηηο πξνβιέςεηο πεξί αχμεζεο ηεο παξαγσγήο πνπ ζχκθσλα κε ηηο 
εθηηκήζεηο ζα ππεξέβαηλε ηνπο 3.000.000 ηφλνπο.  
 
ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνύο πκβνπιίνπ Διαηόιαδνπ, ε παγθόζκηα 
παξαγσγή ειαηνιάδνπ  εκθαλίδεη ηελ αθόινπζε εηθόλα: 
 
Παγθφζκηα παξαγσγή Διαηνιάδνπ 
 
2007/08 : 2.820.500 η.        θαη     2008/2009: 2.603.000 η. 
 
Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 2009 είλαη θαιέο ιφγσ ησλ επλντθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 
γεληθψο θαη ησλ επαξθψλ βξνρνπηψζεσλ, εηδηθά θαηά ηελ θξίζηκε πεξίνδν, ελψ ζηηο 
κεζνγεηαθέο ρψξεο, νη επηζέζεηο ηνπ δάθνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν 
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Διαηφιαδνπ.  

 
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΤΡΙΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗ ΓΙΔΘΝΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΣΟ 2007-2008 

(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 
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(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 

 
 To 2008, πξψηε παξαγσγφο ρψξα ήηαλ ε Ηζπαλία κε 1.108.700 ηφλνπο (39% ηεο 
παγθφζκηαο παξαγσγήο), δεχηεξε ε Ηηαιία κε 633.000 ηφλνπο (22% ηεο παγθφζκηαο 
παξαγσγήο) θαη ηξίηε ε Διιάδα κε 370.000 ηφλνπο (13% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο), ελψ ε 
Πνξηνγαιία παξάγεη πεξίπνπ 48.000 ηφλνπο εηεζίσο (1,28 % ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο). 
 
 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε εμαθνινπζεί λα αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ηα 2/3 (75%) ηεο 
παγθφζκηαο παξαγσγήο, κε πξνβιεπφκελε παξαγσγή θαηά ηελ παξνχζα ειαηνθνκηθή πεξίνδν 
2.135.500 ηφλνπο ειαηνιάδνπ. Ζ ειαηνθνκηθή παξαγσγή ζηελ Ηζπαλία, ε νπνία εθηηκάηαη ζε 
1.228.100 ηφλνπο (ήηνη αχμεζε 120.000 ηφλσλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2006/2007), 
ραξαθηεξίδεηαη πνιχ αμηφινγε. Αληίζεηα ε Ηηαιία γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά ζεκεηψλεη πησηηθή ηάζε 
ζηελ παξαγσγή ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην επίπεδν ησλ 879.000 ηφλσλ ηεο πεξηφδνπ 
2004/2005 κεηψζεθε ζηνπο 500.000 ηφλνπο ην  2008. 
 

 Δθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Σπλεζία, ε Σνπξθία θαη ην Μαξφθν 
δηαηεξνχλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζηνπο 180.000, 160.000 θαη 85.000 ηφλνπο, αληίζηνηρα. Ζ πξία, 
κε πξνβιεπφκελε παξαγσγή 100.000 ηφλσλ, ζεκείσζε απψιεηα 54.000 ηφλσλ ζε ζρέζε κε ην 
πξνεγνχκελν έηνο (ε δηαθχκαλζε ζηελ παξαγσγή ήηαλ ειαθξψο κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνεγνχκελε, πνπ ήηαλ 75.000 ηφλνη κεηαμχ ησλ πεξηφδσλ 2004/2005 θαη 2005/2006). Απφ ηελ 
άιιε πιεπξά, ε Αξγεληηλή θαη ε Απζηξαιία εμαθνινπζνχλ ηελ πνξεία πξννδεπηηθήο αλάπηπμήο 
ηνπο θαη κε πξνβιεπφκελε παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαηά ηελ ηειεπηαία ειαηνθνκηθή πεξίνδν 
20.000 θαη 13.000 ηφλνπο αληίζηνηρα, εγνχληαη ηεο θαηάηαμεο ησλ παξαγσγηθψλ ρσξψλ εθηφο 
ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, θαηαιακβάλνληαο πιένλ ηελ 9ε θαη ηελ 10ε ζέζε αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο 
παγθφζκηνπο ειαηνπαξαγσγνχο. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Νέα Εειαλδία, κε ηζηνξία ειαηνθαιιηέξγεηαο κφλν ηξηάληα εηψλ, 
εθηηκνχζε ηελ παξαγσγή ηεο γηα ην 2008 ζε 220.000 ηφλνπο. 
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ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ Δ ΔΚ. ΣΟΝΟΤ, ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΣΟ 2009.
3
 

(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 
 

B. Δπξσπατθή παξαγσγή 

 
ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ - ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ 2009 

(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 

                                                 
3
 Source : Conseil  Oléicole International 
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1) Η Ιζπαλία : θπξηαξρηθή ζέζε ζε επξσπατθή θαη παγθόζκηα θιίκαθα 
 

 Σν παγθφζκην ειαηνθνκηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη πεξί ηα 830 εθαηνκκχξηα ειαηφδελδξα 
πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε έθηαζε πεξίπνπ 8,7 εθαηνκκπξίσλ εθηαξίσλ απφ ηα νπνία ηα 190 
εθαηνκκχξηα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Ηζπαλία. 
 
 Ζ Ηζπαλία είλαη ν κεγαιχηεξνο ειαηνπαξαγσγφο ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε 
παγθφζκην επίπεδν φπνπ θαηάθεξε λα δηπιαζηάζεη ηελ παξαγσγή ηεο κεηά ην 1990, ελψ 
αθνινπζψληαο ζρεδηαζκέλε πνιηηηθή παξαγσγήο, θαηά θαλφλα, πξντφλησλ ρακεινχ θφζηνπο, 
θαηέθηεζε πξσηεχνπζα ζέζε ζηε δηεζλή αγνξά. Απνηέιεζκα : νη ηηκέο αγνξάο ηνπ ειαηνιάδνπ 
επεξεάδνληαη απφ ηελ πνζφηεηα ηεο ζπγθνκηδήο ζηελ Αλδαινπζία (πξψηε παξαγσγφο επαξρία 
ηεο Ηζπαλίαο) ή ζηελ Κφξληνβα θαη νη ηηκέο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο λα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο 
ηηκέο ησλ αγνξψλ ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Διιάδαο. Ζ έδξα ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ 
Διαηνιάδνπ βξίζθεηαη ζηε Μαδξίηε, νπφηε ε Ηζπαλία πξνεηνηκάδεη γηα ην έηνο 2010 έλαλ «πφιν 
ειαηνθνκίαο» ζηελ πφιε Μνληφξν ηεο Αλδαινπζίαο αθηεξσκέλν ζηελ ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 
ηνπ ηνκέα ν νπνίνο έρεη πξνζειθχζεη ην δηεζλέο ελδηαθέξνλ. 
 
 Σα πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο πκβνπιίνπ Διαηνιάδνπ θαηαγξάθνπλ κηα πηψζε 
ζηηο ηζπαληθέο εμαγσγέο θαηά 19,55% ην 2008 ελψ ην επίπεδν ησλ ζπλαιιαγψλ παξακέλεη πάξα 
πνιχ πςειφ.  
 Καηά ζπλέπεηα, ην 2008, ε Ηζπαλία αχμεζε ηελ παξαγσγή ηεο θαηά 8,5% θαη αλαδεηεί 
ηξφπνπο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζε νξηζκέλεο αλαδπφκελεο αγνξέο ή ζε ρψξεο φπσο ε 
Γπηηθή Αθξηθή θαη ε Υηιή θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο εζηίαζεο, ησλ γαζηξνλνκηθψλ πξντφλησλ, 
ησλ αιπζίδσλ δηαλνκήο ηξνθίκσλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ,. 
 

2) Η Ιηαιία: Φζίλνπζα αιιά πνηνηηθή παξαγσγή 
 

 Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο απνβιέπνπλ ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ζηελ 
πεξαηηέξσ θαηάθηεζε ηεο ακεξηθαληθήο θαη θηλεδηθήο αγνξάο, ελψ ε παξαγσγή ειαηφιαδνπ ηεο 
ηα ηειεπηαία ρξφληα βαίλεη θζίλνπζα θαη γηα ην 2008 εθηηκάηαη ζε 440 000 ηφλνπο. 
 

3) Η Διιάδα: πξώηε ζηελ παξαγσγή εμαηξεηηθά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ  
 
 Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη, κεηά ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, ηελ ηξίηε ζέζε ζε παγθφζκην 
επίπεδν παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη αξηζκεί πάλσ απφ 140 εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα πνπ 
παξάγνπλ πεξί ηνπο 360.000 ηφλνπο ειαηνιάδνπ εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ ην 75-80% είλαη 
εμαηξεηηθά παξζέλα ειαηφιαδα. Σν πνζνζηφ απηφ θαζηζηά ηελ Διιάδα πξώηε ρώξα 
παξαγσγήο εμαηξεηηθνύ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ θαη ηεο πξνζθέξεη εύινγα αμηνπνηήζηκα 
εκπνξηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα  (ηελ δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη ε Ηηαιία κε πνζνζηφ 
40-45% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ηεο ζε εμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν θαη ηελ ηξίηε ε Ηζπαλία κε 
πνζνζηφ 25-30%). 
 
 Οη ειηέο θαιιηεξγνχληαη θπξίσο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ελψ ην 65% ηεο εηήζηαο 
παξαγσγήο παξάγεηαη ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ην ππφινηπν 35% ζηελ Κξήηε, ζηα λεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο.  
 
 Ζ Διιάδα, αλ θαη ππέζηε απφ ηηο ππξθαγηέο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ειαηνθνκηθνχ 
θεθαιαίνπ ηεο θαηά 500.000 ειαηφδελδξα ζε Μεζζελία, Λαθσλία θαη Ζιεία, εληνχηνηο, επέηπρε 
λα δηαηεξήζεη ηελ παξαγσγή ηεο ζηα επίπεδα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 
χςνο ησλ 360.000 ηφλσλ.  
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ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΟ 2008-2009 

 
(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 

 
 

Γ. Ζ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΣΖ ΓΑΛΛΗΑ : 19νο ΠΑΡΑΓΩΓΟ 
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ Δ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΔΠΗΠΔΓΟ  

 

 

 Ζ Γαιιία είλαη ν κηθξφηεξνο παξαγσγφο ειαηνιάδνπ κεηαμχ φισλ ησλ κεζνγεηαθψλ 
επξσπατθψλ θξαηψλ φπνπ κφλν ην λνηηναλαηνιηθφ ηεο ηκήκα βξίζθεηαη γεσγξαθηθά ζην ρψξν 
ηεο Μεζνγείνπ θαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηελ πεξηνρή αλάγεηαη ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο 
άθημεο ησλ Διιήλσλ. Γηα κεγάιν δε ρξνληθφ δηάζηεκα ε ειαηνθαιιηέξγεηα δηεδξακάηηζε 
ηαπηφζεκν δηαηξνθηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν κε εθείλνλ πνπ είρε ε ειηά ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ 
Ηζπαλία. Ζ παξαθκή ηεο ειαηνπαξαγσγήο ηεο επήιζε απφ ηελ επίδξαζε δχν ιφγσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο 
άιισλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη πξνθάιεζε ζηελ Πξνβεγθία, αιιά θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Languedoc, αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο παξαγσγήο πξνο ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ 19νπ αηψλα, κε απνηέιεζκα ε θαηαλάισζε αξαρηδέιαηνπ λα δηαδερζεί απηή ηνπ ειαηνιάδνπ 
πξνο ηνλ ζθνπφ αμηνπνίεζεο θη ελίζρπζεο ησλ γαιιηθψλ απνηθηψλ ζηελ Αθξηθή. Ζ ραξηζηηθή 
βνιή ήξζε ελ ζπλερεία κε ην θχκα αζηπθηιίαο πνπ μεθίλεζε θαηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν 
(1914-1918) θαη κε ηνπο παγεηψλεο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 1956. Ζ θζίλνπζα 
πιένλ ειαηνθαιιηέξγεηα άξρηζε λα αλαγελληέηαη απφ ηηο ζηάρηεο ηεο θάησ απφ ηελ νπζηαζηηθή 
πίεζε πνπ πξνθάιεζε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Πξνβεγθίαο. Οη «ππαίζξηεο αγνξέο ηεο 
Πξνβεγθίαο» ψζεζαλ ζηελ αλαδήηεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη νη ηδηνθηήηεο κηθξψλ 
ειαηνηξηβείσλ θαηάθεξαλ λα αλαδσνγνλήζνπλ ηνπο εγθαηαιειεηκκέλνπο ειαηψλεο θαη λα 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc


 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 2009 

 

 

10 

επελδχζνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγήο ηνπο. Δπηπιένλ δχν παξάγνληεο επηηάρπλαλ 
ηελ εθ λένπ απνθαηάζηαζε ηελ δεθαεηία ηνπ 1990: ε θξεηηθή δηαηξνθή θαη ε θαζηέξσζε ησλ ΔΟΠ 
(ειεγρφκελσλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο) γηα ηνπο πην ραξαθηεξηζηηθνχο ηχπνπο ειαηνιάδνπ.  
Μέζσ δηαδνρηθψλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, ε Γαιιία θαηφξζσζε λα 
απμήζεη ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ειαηνιάδνπ, εηδηθφηεξα δε ζηελ πεξηνρή ηεο Πξνβεγθίαο -
Κπαλήο Αθηήο, φπνπ ε παξαγσγή απφ ηνπο 1.464 ηφλνπο ην 1991 αλήιζε ζηνπο 2.053 ηφλνπο ην 
2007 κε θαηαθφξπθε άλνδν ζηνπο 3.445 ηφλνπο ηελ πεξίνδν 2002/2003.                                                                                                                                 
  
Ζ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηε Γαιιία ζεκεηψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν 
2002/2003 θαη πξνζέγγηζε ηνπο 4.700 ηφλνπο.  
 
 

 

 
ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΣΟ 2008- 2009 : ΠΑΡΑΓΧΓΗ « ΡΔΚΟΡ » 

(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 
 
 

1) Γαιιηθό ειαηόιαδν: Η εμέιημε ηεο παξαγσγήο ζηε Γαιιία  
 
 χκθσλα κε ηελ AFIDOL4, ε ζπγθνκηδή ην 2007 έθζαζε ηνπο 4.300 ηφλνπο, 
αλακθηζβήηεηα πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο παξαγσγήο ησλ 10 ηειεπηαίσλ εηψλ ε νπνία 
ήηαλ 4.060 ηφλνη. ηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 2008, φπσο πξνθχπηεη ζην παξαθάησ πίλαθα ε παξαγσγή 
αλήιζε ζε 4.670 ηφλνπο θαη ηα απνζέκαηα ειαηνιάδνπ ζε 5.636 ηφλνπο πεξίπνπ. 
 
ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ : Απφ ην 2000, γηα πξψηε θνξά νη άκεζεο 
πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα ειαηνηξηβεία αληηπξνζψπεπαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 
50% ηεο παξαγσγήο πνπ δηαηέζεθε ζην εκπφξην. 

 
 

                                                 
4 Association Française Interprofessionnelle de l’Olive (AFIDOL): Δηεπαγγεικαηηθή 'Ελωζε Ειαηοπαραγωγώλ ηες Γαιιίας 
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 Σν 2008, ε παξαγσγή ζηε Γαιιία αλήιζε ζε πεξίπνπ 4.700 ηφλνπο, ήηνη 0,2% ηεο επξσπατθήο 
παξαγσγήο, θαη θαηαλέκεηαη αθνινχζσο: 
  
 

                                                                                              
giona2          2002                                                                                       2008 
                         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΓΑΛΛΙΚΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΣΑ ΠΔΡΙΟΥΗ 
(Πεγή: Γηεπαγγεικαηηθή Έλσζε Διαηνπαξαγσγώλ Γαιιίαο) 

 
 

 
(Πεγή: Γηεπαγγεικαηηθή Έλσζε Διαηνπαξαγσγώλ Γαιιίαο) 

 
 Σν γαιιηθφ ειαηνθνκηθφ θεθάιαην απαξηίδεηαη απφ πεξίπνπ 4 εθαηνκκχξηα ειαηφδελδξα εθ 
ησλ νπνίσλ 1,2 εθαηνκκχξηα θπηεχζεθαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ελψ νη πθηζηάκελνη ειαηψλεο 
θαηαλέκνληαη κεηαμχ 1.500 δήκσλ. ηνλ ηνκέα ειαηνπαξαγσγήο απαξηζκνχληαη 28.000 
ηδηνθηήηεο/ειαηνπαξαγσγνί θαη ιεηηνπξγνχλ 230 ειαηνηξηβεία φπνπ ην 90% ηεο παξαγσγήο ηνπ 
ειαηνιάδνπ ζηε Γαιιία δηαηίζεηαη απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 
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2) Μέζε απόδνζε αλά δηακέξηζκα  

 
(Πεγή: Γηεπαγγεικαηηθή Έλσζε Διαηνπαξαγσγώλ Γαιιίαο) 

 
3) Οη θύξηεο νλνκαζίεο : νθηώ νλνκαζίεο "Διαηόιαδνπ – ΔΟΠ " 
 

- ειαηφιαδν Aix en Provence (huile d’olive d’Aix en Provence - Γηάηαγκα 13/12/1999). 
- ειαηφιαδν Κνξζηθήο: oliu di Corsica. 
- ειαηφιαδν Nyons (huile d’olive de Nyons). 
- ειαηφιαδν Nîmes (huile d’olive de Nîmes: απφ ην 2004 - 223 δήκνη, 11 ειαηνηξηβεία).   
- ειαηφιαδν Άλσ Πξνβεγθίαο (huile d’olive de Haute Provence). 
- ειαηφιαδν Νίθαηαο (huile d’olive de Nice - Γηάηαγκα 20/04/2001). 
- ειαηφιαδν ηεο Πεδηάδαο Baux Πξνβεγθίαο (huile de la Vallée des Baux de Provence). 
- ειαηφιαδν Πξνβεγθίαο (huile d’olive de Provence). 
 
Οη πνηθηιίεο ειηάο πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηε Γαιιία είλαη νη εμήο:  
 
- La Bouteillan 
- La Négrette  
- Vermillon  
- L'Amillau 
- La Corniale 
- La Redonale  
- La Verdale 
- Le Poumal 
- La Ouanne  
- L'Olivière  
- Οξηζκέλεο πνηθηιίεο  Kara θαη Κνξσλέτθεο. 
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4) Πξνβιέςεηο - Γαιιία: Ιδηαίηεξα θαιή ειαηνθνκηθή πεξίνδνο 2007/2008 
 

 
 Ζ πεξίνδνο 2007/2008 απνδείρζεθε ελ ηέιεη ζεκαληηθφηεξε απ’ φηη πξνβιεπφηαλ ιφγσ 
ησλ εμαηξεηηθψλ απνδφζεσλ ζε ειαηφιαδν, όπνπ ε παξαγσγή εθηηκάηαη όηη έθζαζε ηνπο 
4.672 ηόλνπο ειαηνιάδνπ. 
 
 Ζ παξαγσγή απμήζεθε ζε πνζνζηφ 43% ηφζν απφ άπνςε πνζφηεηαο φζν θαη απφ 
άπνςε πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, ήηνη θαηά 1.300 ηόλνπο. Σα 
δηακεξίζκαηα Var θαη Vaucluse ζρεδφλ δηπιαζίαζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν. Σν Ardèche ζεκείσζε ηελ πην απνδνηηθή πεξίνδν ζηα ρξνληθά κε 77 
ηφλνπο (αχμεζε 71% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν 2006/2007). Οη Γαιιηθέο Άιπεηο, παξφιν πνπ 
ζεκείσζαλ θαιχηεξε ειαηνθνκηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (αχμεζε 68,5%), 
δελ έθζαζαλ ηα ζπλεζηζκέλα επίπεδα (κέζνο φξνο ησλ ηειεπηαίσλ 6 εηψλ: 460 ηφλνπο). Σα 
δηακεξίζκαηα Aude θαη Bouches du Rhône ζεκείσζαλ ειαθξά κείσζε ζηελ παξαγσγή ηνπο (-
4% θαη -5% αληίζηνηρα). 
 
  

 
(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 
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II. Οη εηζαγσγέο 
 

A. Οη δηεζλείο εηζαγσγέο 
 
Σν 2008-2009 νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ ζηα 2.875,5 εθ. ηφλνπο. 

 
(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 

 

B. Οη επξσπατθέο εηζαγσγέο 

 
(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 

 Καηά ηελ πεξίνδν 2008-2009, νη επξσπατθέο εηζαγσγέο ζεκείσζαλ αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε απηήλ 
ηνπ 2007-2008 θαη αλήιζαλ ζηνπο 1.970 εθ. ηφλνπο κε ζπλέπεηα λα πξνζεγγίζνπλ ην επίπεδν 
«ξεθφξ» ησλ 2.079 εθ. ηνπ 2004-2005. 
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Γ. Οη γαιιηθέο εηζαγσγέο  
 
 
  
 To 2008 νη γαιιηθέο εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ πξνέξρνληαλ ζε πνζνζηφ 75% (73.242 ηφλνη ) 
απφ ηελ Ηζπαλία θαη 25% απφ ηελ Ηηαιία (23.129 ηφλνη): ην εηζαγόκελν ειαηόιαδν (ρχκα θαη 
ηππνπνηεκέλν ζε θηάιεο) ζε πνζνζηό πνπ μεπεξλάεη ην 70%, (ήηνη ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο 
θηάιεο5), είλαη ηζπαληθήο πξνέιεπζεο. Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Ηζπαλία είλαη ν πξψηνο 
εμαγσγέαο  ειαηνιάδνπ ζε παγθφζκην επίπεδν (βι. πίλαθα 5 ), ε Γαιιία απνηειεί θαη ηνλ πξψην 
πειάηε ηεο. πλεπψο, ε Ηζπαλία ζεσξείηαη, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ηηαιία, σο πξψηνο 
αληαγσληζηήο γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ πνπ επηζπκνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζηε γαιιηθή αγνξά. 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΓΑΛΛΙΚΧΝ ΔΙΑΓΧΓΧΝ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ 
                                                                                                     
  
 

   
 
 Δπηπιένλ ζεσξνχκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε φηη πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ πξνζεθηηθά 
ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγεη κε αχμνπζα ηάζε ν αληαγσληζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ρψξεο φπσο ε 
Σπλεζία θαη νη νπνίεο έρνπλ ήδε θαηαθηήζεη κεξίδην ηεο ηηαιηθήο αγνξάο πνπ απνηεινχζε 
παξαδνζηαθφ πξννξηζκφ ηνπ κε ηππνπνηεκέλνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ ή ηνπ ειαηνιάδνπ απφ 
ηελ Σνπξθία ε νπνία ζεκεησηένλ επηζσξεχεη θαη κεηέξρεηαη εκπνξηθέο επσλπκίεο νη νπνίεο 
ιεηηνπξγνχλ παξαπιαλεηηθά σο πξνο ηελ πξνέιεπζε (π.ρ.: νλνκαζία νίλνπ« EGEO »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 πεγή: Γαιιηθά Σεισλεία– ηηκέο 2006 – εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ. 
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Α. Οη εηζαγσγέο ειιεληθήο πξνέιεπζεο: Σν γαιιηθφ ηεισλείν 
 
Δηζαγφκελε πνζφηεηα ειαηνιάδνπ (9.000 ηφλνη/έηνο) 
 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα ηνπ γαιιηθνχ ηεισλείνπ, ε Διιάδα, παξαδνζηαθά 
ρψξα εμαγσγήο ρχδελ ειαηνιάδνπ, ζα πξέπεη άκεζα λα θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
πξνψζεζε θαη ηελ εμαγσγή εμεπγεληζκέλσλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ κε ειιεληθή εηηθέηα θαη γεληθφηεξα  
λα αληηδξάζεη ζηελ απψιεηα κηαο ζεκαληηθήο αγνξάο πνπ θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηελ Ηζπαλία θαηά ηελ 
πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 2006 θαη 2007.  
 

Γαιιηθέο Δηζαγσγέο Διαηνιάδνπ CAF 

15091090 

 
Διαηόιαδν κε κεραληθή παξαγσγή εθηόο από 
κεηνλεθηηθό παξζέλν ειαηόιαδν   

 
Αμία ζε ρηιηάδεο επξψ θαη πνζφηεηα ζε ηφλνπο 

Γεσγξαθηθέο Πεξηνρέο 
θαη θπξηόηεξεο ρώξεο 

εηζαγσγήο  

  2006   2007   
12 ηειεπηαίνη κήλεο  
Αύγνπζηνο 2007 - 

Ινύιηνο 2008 

  Αμία Πνζ/ηα   Αμία Πνζ/ηα   Αμία Πνζ/ηα 

 Total    1 664 444   4 837 1 317   5 048 1 419 

 Europe    1 663 444   4 813 1 310   5 037 1 417 

   Union européenne (26)    1 648 443   4 813 1 310   5 037 1 417 

   Union européenne (14)    1 646 443   4 813 1 310   5 037 1 417 

   Zone Euro    1 646 443   4 813 1 310   5 037 1 417 

   Nouveaux adhérents (12)    2 0   0 0   0 0 

 Afrique   0 0   0 0   0 0 

 Amérique   0 0   0 0   0 0 

 Proche et Moyen Orient    1 0   0 0   0 0 

 Asie   0 0   0 0   0 0 

 Divers    0 0   24 7   11 2 

  
 

                                  

 Italie    370 140   2 340 640   2 791 752 

 Belgique    11 3   1 203 367   1 120 345 

 Espagne    524 131   684 164   607 156 

 Portugal    191 45   239 72   362 120 

 Grèce    523 119   321 61   150 42 

 Autres pays    45 6   50 13   18 4 
 

 
ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΔ ΔΙΑΓΧΓΔ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ 
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 Γελ κπνξνχκε παξά λα δηαπηζηψζνπκε ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο εμαγφκελεο πνζφηεηαο 
ρακειήο πνηφηεηαο ειαίνπ απφ ηελ Διιάδα πξνο ηε Γαιιία ζην έλα ηξίην κε αληίζηνηρε κείσζε ησλ 
εζφδσλ, ζε ζρέζε κε ην 2006. Καζψο ν φγθνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ απφ ην 2000 είλαη ζηαζεξφο 
ζηνπο 10.000 ηφλνπο6 ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπηζεψξεζεο, απηφ ζεκαίλεη φηη 
είηε νη Έιιελεο παξαγσγνί ζηξάθεθαλ πξνο άιιεο αγνξέο είηε φηη, ιφγσ ηεο εμαγνξάο ησλ 
εξγνζηαζίσλ ειαηνπαξαγσγήο θαη ειαηνηξηβείσλ ζηελ Διιάδα απφ νκίινπο εηαηξεηψλ φπσο ν φκηινο 
Carrefour, ην ειαηφιαδν εμάγεηαη σο πξντφλ πνπ παξαζθεπάδεηαη εληφο ηεο ΔΔ ππφ ην ζήκα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή.  
 Παξαζέηνπκε θαη ζηνηρεία ειιεληθψλ εμαγσγψλ ειαηνιάδνπ πξνο ηελ Γαιιία ηεο Δζληθήο 
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο. 
 
 

 (15.09) Διαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ, πνπ ιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά από ειηέο κε ηε ρξήζε 
κεραληθώλ ή θπζηθώλ κέζσλ ππό ζπλζήθεο πνπ δελ πξνθαινύλ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ, έζησ θαη 
εμεπγεληζκέλα, αιιά ρεκηθώο κε κεηαζρεκαηηζκέλα 

ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ  

ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΥΧΡΑ 

Ιαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο 2006 

ΑΞΙΑ (ΔΤΡΧ) 
ΠΟΟΣΗΣΑ Δ 

ΚΙΛΑ ΠΟΟΣΑ  

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 
15.09 405 804 274 110 190 747 100% 

(001) ΓΑΛΛΙΑ 3 186 285 619 378 0,78% 

ΔΞΑΓΧΓΔ 2007 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΥΧΡΑ 

Ιαλνπάξηνο - Ινύληνο 2007 

ΑΞΙΑ (ΔΤΡΧ) 
ΠΟΟΣΗΣΑ Δ 

ΚΙΛΑ ΠΟΟΣΑ 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 
15.09 281 256 380 93 522 080 100% 

(001) ΓΑΛΛΙΑ 2 279 819 516 536 0,81% 

ΔΞΑΓΧΓΔ 2008 

ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΣΙΣΙΚΗ 
ΚΑΙ ΥΧΡΑ 

Ιαλνπάξηνο - Ινύληνο 2008 

ΑΞΙΑ (ΔΤΡΧ) 
ΠΟΟΣΗΣΑ Δ 

ΚΙΛΑ ΠΟΟΣΑ 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 
15.09 118 762 360 35 925 012 100% 

(001) ΓΑΛΛΙΑ 1 026 943 239 754 0,86% 
 

ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΔ ΔΙΑΓΧΓΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ (Πεγή: ΔΘΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΛΛΑΓΟ) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Δμαηξείηαη ε πεξίνδνο 2002/2003 θαηά ηελ νπνία ε παξαγσγή έθηαζε ηνπο 15.000 ηφλνπο. 
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Β. Οη γαιιηθέο εμαγσγέο 
  

  

 Οη γαιιηθέο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ θηλνχληαη ζε ρακειά επίπεδα (θάησ απφ 800 ηφλνπο 
ζπλνιηθά) θαη θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ Γαλία, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ηελ 
Γεξκαλία, ελψ νξηαθή πνζφηεηα εμάγεηαη ζηελ Διιάδα: 
 
 
 

 πλνιηθέο Γαιιηθέο Δμαγσγέο θαη Γαιιηθέο Δμαγσγέο πξνο Διιάδα  

 07.2007  08.2007  09.2007  10.2007  11.2007  12.2007  01.2008  02.2008         03.2008  04.2008  

 Total   1 349 1 302 1 379 1 805 1 501 1 503 1 230 1 252 1 765 1 881 
 

 Grèce  1 5 0 0 2 1 4 0 4 0 

  
 Ζ Γαιιία εμάγεη ζηελ Διιάδα κηθξέο πνζφηεηεο ειαηνιάδνπ κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά 
ζηνηρεία ησλ γαιιηθψλ ηεισλείσλ. 
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III. ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ 

 
 Η ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΣΑ ΤΦΗΛΟΣΔΡΑ ΔΠΙΠΔΓΑ : 2,9 ΔΚ. ΣΟΝΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2006-2007 

(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 

 

A. Ζ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 
 

 Οη εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε απηήο ηεο πεξηφδνπ πξνβιέπνπλ 
ζπλερηδφκελε δηαθνξά ηεο ηάμεσο ησλ 50.000 κε 100.000 ηφλσλ αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη 
ζηελ θαηαλάισζε. Ζ θαηαλάισζε γηα ηελ πεξίνδν 2007/2008 εθηηκάηαη ζε 2.926.500 ηφλνπο, 
ήηνη απμεκέλε θαηά 0,76% (+19 000 ηφλνη). Παξφιν πνπ ε θαηαλάισζε ησλ πεξηζζνηέξσλ 
ρσξψλ –παξαγσγψλ ή κε– απμάλεηαη, παξαηεξείηαη βξαδεία κείσζε ησλ κεξηδίσλ ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ ρσξψλ παξαγσγήο ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ. Μέζα ζε 
ηέζζεξα ρξφληα, ε παγθφζκηα θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ παξνπζίαζε πηψζε απφ ην 82% ζην 80 
%, ελψ ε θαηαλάισζε ησλ κηθξψλ ρσξψλ παξαγσγήο (νη ΖΠΑ θαη ε Απζηξαιία 
ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο πξψηεο ρψξεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο) αλήιζε απφ 11,9% ζην 
13,4%. Παξφιν πνπ ε θαηαλάισζε ησλ ρσξψλ νη νπνίεο δελ παξάγνπλ ειαηφιαδν παξνπζηάδεη 
αχμεζε, ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε παξακέλεη ζηαζεξφ θαη αλέξρεηαη ζε 
πεξίπνπ 6,5%. Παξάιιεια, ζηηο ρψξεο παξαγσγήο παξαηεξείηαη ελ γέλεη κείσζε ηεο 
θαηαλάισζεο αλά θάηνηθν (Σπλεζία: -2,6 θηιά/θάηνηθν – Δπξσπατθή Έλσζε: -1,7 θηιά/θάηνηθν – 
πξία: -1,3 θηιά/θάηνηθν), ελψ ζηηο ρψξεο κε κηθξή παξαγσγή θαη ζηηο ρψξεο ρσξίο εγρψξηα 
παξαγσγή ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ αλά θάηνηθν απμάλεηαη (Απζηξαιία: +0,4 θηιά/θάηνηθν – 
Διβεηία: +0,4 θηιά/θάηνηθν – Καλαδάο: +0,2 θηιά/θάηνηθν – ΖΠΑ: +0,1 θηιά/θάηνηθν).  
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ 

(Πεγή : Γηεπαγγεικαηηθή Έλσζε Διαηνπαξαγσγώλ Γαιιίαο) 

 
Β. Ζ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ 

 

 
(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 

 
 Ζ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθηηκάηαη ζε 2.046.600 
ηφλνπο (παξαγσγή 2.135.500 ηφλνη), ήηνη απμεκέλε θαηά 0,54% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν 
έηνο. Ο κέζνο φξνο ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο ησλ ηειεπηαίσλ 15 εηψλ είλαη 2,78% αλά έηνο, 
παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 12,9% ηελ πεξίνδν 1996/1997 θαη ζεκαληηθή πηψζε -
4% ηελ πεξίνδν 2005/2006. Ζ Ηηαιία, ε Ηζπαλία, θαη ε Διιάδα εμαθνινπζνχλ λα είλαη θχξηνη 
θαηαλαισηέο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 84% ηεο επξσπατθήο θαηαλάισζεο (94,8% ηελ πεξίνδν 
1984/1985), ήηνη 1.719.500 ηφλνπο.  
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 Παξφιν πνπ παξαηεξείηαη κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηεο επξσπατθήο θαηαλάισζεο7, ε 
ζπλνιηθή θαηαλάισζε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ρσξψλ εμαθνινπζεί λα δηεπξχλεηαη (αχμεζε 
241.000 ηφλσλ κέζα ζε κία δεθαεηία) κε κέζν φξν εηήζηαο αλάπηπμεο θαηά 2,24%. Οη ρψξεο πνπ 
δελ δηαζέηνπλ εγρψξηα παξαγσγή αληηπξνζσπεχνπλ πξνο ην παξφλ πεξίπνπ 7,3% ηεο 
θαηαλάισζεο ειαηνιάδνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Μεηά απφ κηα αλεπαίζζεηε κείσζε ηελ 
πεξίνδν 2006/2007 ιφγσ ηεο πξνζρψξεζεο λέσλ θξαηψλ ζηελ ΔΔ ην πνζνζηφ θαηαλάισζεο 
ησλ ρσξψλ απηψλ απμήζεθε θαηά 0,2 κνλάδεο, ήηνη απφ 143.900 ηφλνπο ζε 148.700 ηφλνπο. Ζ 
Γεξκαλία, ε Μεγάιε Βξεηαλία (παξά ηε ξαγδαία κείσζε ηεο θαηαλάισζήο ηεο ηελ ηειεπηαία 
δηεηία), νη Κάησ Υψξεο, ην Βέιγην θαη ην Λνπμεκβνχξγν εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχληαη θχξηνη 
θαηαλαισηέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ εγρψξηα παξαγσγή. Ζ Απζηξία θαη ε 
νπεδία γλσξίδνπλ επλντθή εμέιημε, αθνχ ε θαηαλάισζε ζηηο ρψξεο απηέο ζρεδφλ 
ηξηπιαζηάζηεθε κέζα ζε 10 ρξφληα. Σέινο, ε θαηαλάισζε ζηελ Πνισλία απμήζεθε θαηά 2.000 
ηφλνπο ζε 3 ρξφληα. Οη ππφινηπεο ρψξεο απνξξνθνχλ θάησ απφ 5.000 ηφλνπο ειαηνιάδνπ αλά 
έηνο.  

 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΗ: ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΔΙΝΑΙ 1,9 ΔΚ. ΣΟΝΟΙ 
ΓΙΑ ΣΟ 2008/2009 

(Πεγή : Γηεζλέο πκβνύιην Διαηνιάδνπ) 

 
 Ζ κείσζε ηεο κέζεο θαηαλάισζεο (κέζνο φξνο αλά θάηνηθν) ζηελ Δπξψπε νθείιεηαη 
ζηε κεηάβαζε απφ ηελ Δπξψπε ησλ 15 ζηελ Δπξψπε ησλ 27 θξαηψλ κειψλ, απνηέιεζκα ηεο 
νπνίαο είλαη ε αχμεζε ηνπ κεηξήζηκνπ ζηαηηζηηθνχ φγθνπ ρσξίο απηφ λα ζπλδπάδεηαη κε 
ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο: Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
λέσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κεηά ην 2000 δελ θαηαλαιψλεη θαζφινπ ή 
θαηαλαιψλεη κηθξή πνζφηεηα ειαηνιάδνπ. ηηο ρψξεο ηνπ Μαγθξέκπ (Β. Αθξηθή) θαη ηεο Μέζεο 
Αλαηνιήο, ε ελ ιφγσ κείσζε ελδερνκέλσο νθείιεηαη θαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ειαηνιάδνπ. 
Δληνχηνηο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξνο ην παξφλ δελ έρεη πξνζκεηξεζεί ε θαηαλάισζε 
ειαηνιάδνπ ηεο Κίλαο, παξφιν πνπ απμάλεηαη κε πξσηφγλσξν ξπζκφ ηα ηειεπηαία 2 κε 3 έηε θαη 
αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζηνπο 120.000 κε 150.000 ηφλνπο έσο ηελ πεξίνδν 2010/2011. 
  

                                                 
7 Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη ζίγνπξα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα ιίπε (βι. παξαθάησ ζρεηηθά κε ηε κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο ιηπψλ) ιφγσ ησλ εθζηξαηεηψλ θαηά ηεο παρπζαξθίαο θαη ηεο ρνιεζηεξίλεο. 
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 Ζ Ηηαιία εγείηαη κε κεγάιε δηαθνξά ηεο θαηάηαμεο αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο κε ηε 
κεγαιχηεξε θαηαλάισζε παγθνζκίσο, ε νπνία αλήιζε ζε 852.000 ηφλνπο ην 2007 θαη 810.000 
ηφλνπο ην 2008. Αθνινπζνχλ ε Ηζπαλία (570.000 ηφλνη ην 2007 θαη 625.000 ην 2008) θαη ε 
Διιάδα (284.000 ηφλνη ην 2007, ρσξίο πξνβιεπφκελε αχμεζε ην 2008). Ζ θαηαλάισζε 
ειαηνιάδνπ ζηηο ρψξεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο είλαη αηζζεηά κηθξφηεξε. 
 
 
 Η Διιάδα κέρξη ην 2006  θαηείρε ην παγθόζκην ξεθόξ θαηαλάισζεο 25 θηιώλ 
ειαηνιάδνπ αλά θάηνηθν, ελώ ην 2008 θαηήιζε ζηα 16,5 θηιά. Ωζηφζν, παξφιν πνπ ε 
θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ζηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο κε παξαδνζηαθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 
παξνπζηάδεη ηάζεηο κείσζεο ιφγσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζπλεζεηψλ ηνπ ακεξηθαληθνχ ηξφπνπ 
δσήο πνπ θεξδίδνπλ έδαθνο θαη πξνηξέπνπλ ζηελ θαηαλάισζε άιισλ θαηεγνξηψλ ιηπψλ θαη 
ειαίσλ, ε θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ ηξηπιαζηάζηεθε ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία ζηηο ππφινηπεο 
ρψξεο ηνπ πιαλήηε θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ ζπκβνπιψλ ησλ  
δηαηξνθνιφγσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Κξήηεο— νη νπνίνη αλέθαζελ παξνπζίαδαλ 
ρακειφηεξν πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο ιφγσ θαξδηναγγεηαθψλ αζζελεηψλ ζηνλ θφζκν— 
αθνινπζνχλ αθφκα θαη ζήκεξα ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηαηξνθήο.  
 
 
 Ο θαζεγεηήο ηεο ρνιήο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Grenoble ζηε Γαιιία, Michel 
Lorgeril, ζπλέρηζε έξεπλα ηνπ θαζεγεηή Ancel Keys ζρεηηθά κε ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή, ηα 
ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο δεκνζηεχηεθαλ ηνλ Ηνχλην 1994 ζην ηαηξηθφ πεξηνδηθφ 
Lancet θαζηζηψληαο ηνλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δλ ζπλερεία, ν Γάιινο 
θαζεγεηήο Serge Renaud ν νπνίνο αλαθάιπςε ην «γαιιηθφ παξάδνμν», φπσο θαιείηαη ζηνλ 
ηνκέα ηεο δηαηξνθήο, δεκνζίεπζε κηα κειέηε γλσζηή σο «The Lyon Diet Study» ζχκθσλα κε ηελ 
νπνία φζνη ππέζηεζαλ έκθξαγκα γηα πξψηε θνξά θαη ελ ζπλερεία πηνζέηεζαλ δηαηξνθή θξεηηθνχ 
ηχπνπ παξνπζίαζαλ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθξάγκαηνο θαη αγγεην-εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ ζε 
πνζνζηφ 75%, ελψ ε νκάδα απηψλ πνπ αθνινχζεζαλ απνθιεηζηηθά κηα δίαηηα ρακειή ζε 
ιηπαξέο νπζίεο δελ παξνπζίαζε παξά κηα κείσζε ζε πνζνζηφ 25 %. Ο γπλαηθείνο ηχπνο 
αλαθέξεηαη θαη’ επαλάιεςε ζηηο κειέηεο ηνπ Renaud  θαη ζηα νθέιε ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο. 
 Παξφια ηαχηα, ε γαιιηθή θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ παξακέλεη κέηξηα θαη πεξηνξίδεηαη ζηα 1,7 
ιίηξα αλά άηνκν ην ρξφλν. 
 
 
 Ζ γαιιηθή παξαγσγή είλαη σζηφζν αλεπαξθήο ζε εζληθφ επίπεδν γηα λα θαιχςεη ηηο 
εγρψξηεο αλάγθεο: θαηαλαιψζεθαλ ζπλνιηθά 100.000 ηφλνη ειαηνιάδνπ ην 2007, εθ ησλ νπνίσλ 
κφλν ην 4,5% παξάρζεθε ζηε Γαιιία θαη 104.000 ηφλνη ην 2008. Ζ θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ 
ηεηξαπιαζηάζηεθε ζε κηα εηθνζαεηία, αιιά νη καγεηξηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γάιισλ θαη ε ηηκή ηνπ 
ειαηνιάδνπ ζε ζρέζε κε ηα ζπνξέιαηα κεηψλνπλ ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο (Ζ ξαγδαία 
άλνδνο ηεο ηηκήο ησλ δεκεηξηαθψλ δελ επλφεζε νπζηαζηηθά ηηο πσιήζεηο ειαηνιάδνπ). 
 
 
 Δπίζεο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, κε ζηφρν 
ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ειαηνιάδνπ ειιεληθήο πξνειεχζεσο ζηε γαιιηθή αγνξά, είλαη ε 
απνπζία πξνψζεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ ζηα ζεκεία 
πψιεζεο θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ηνπ Γάιινπ θαηαλαισηή ζρεηηθά κε ηελ 
αλσηεξφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ απφ άπνςε πνηφηεηαο θαη γεχζεο. 
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Σα ιίπε θαη ηα βξώζηκα έιαηα 
 
 Ζ θαηαλάισζε ιηπψλ δέρεηαη έληνλε θξηηηθή εδψ θαη κεξηθά ρξφληα, νη δε βαζηθέο ιηπαξέο 
νπζίεο (κε ελζσκαησκέλεο ζε ηξφθηκα) πθίζηαληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ζπλέπεηεο. Ζ 
δηάζεζε ζηελ αγνξά λέσλ πην «δηαηηεηηθψλ» πξντφλησλ φπσο νη καξγαξίλεο κε ιηπαξά νμέα 
σκέγα 3, νη πξνζκίμεηο ειαίσλ ή ηα εκπινπηηζκέλα έιαηα, ηα βνχηπξα κε εμαηξεηηθά ρακειή 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξέο νπζίεο πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε «ultra light» (ζην πην θαηλνχξγην 
πξντφλ πνπ θπθινθφξεζε αλαθέξεηαη πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξέο νπζίεο 10%) επέηξεςε ζηνλ 
ηνκέα λα κελ θαηαξξεχζεη ρσξίο σζηφζν λα ζηακαηήζεη ηε ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηεο αμίαο ησλ 
ιηπαξψλ νπζηψλ θαη ειαίσλ κε εμαίξεζε ην βνχηπξν, ε θαηαλάισζε ηνπ νπνίνπ απμήζεθε ηα 
ηειεπηαία δχν ρξφληα. 
 
Η θαηαλάισζε ιηπαξώλ νπζηώλ : ραξαθηεξηζηηθά ηεο γαιιηθήο αγνξάο  
 
 Καηά ην 2007 πσιήζεθαλ πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην ζπζθεπαζκέλα ιίπε απφ ηα 
νπνία 643,9 εθαηνκκχξηα ήζαλ ζπζθεπαζίεο βνπηχξνπ (63%), 310,5 εθαηνκκχξηα βξψζηκα έιαηα 
(30,5%) θαη 60,8 εθαηνκκχξηα καξγαξίλεο. Ζ πψιεζε πξντφλησλ κε ιηπαξέο νπζίεο ππνρψξεζε  
ζε πνζνζηφ 0,43% ζε ζχγθξηζε κε ην 2006. Ζ κείσζε απηή παξαηεξείηαη θπξίσο ζηα βξψζηκα 
έιαηα (1,66%) θαη ηηο καξγαξίλεο (1,54%), θαζψο νη πσιήζεηο πξντφλησλ βνπηχξνπ απμήζεθαλ 
θαηά 0,29% (Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη βεβαίσο ζηελ αχμεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζθεξφκελσλ 
πξντφλησλ: βνχηπξα αιαηηζκέλα, βνχηπξα ρακειά ζε ιηπαξά κε φιν θαη ρακειφηεξε 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξέο νπζίεο, λέεο ζπζθεπαζίεο, θνθ). Σα πνζνζηά δηείζδπζεο ζηελ αγνξά 
ησλ βξσζίκσλ ειαίσλ θαη ηνπ βνπηχξνπ επξίζθνληαη ζην ίδην ζρεδφλ επίπεδν θαη αλέξρνληαη ζε 
93,3% θαη 91,6% αληίζηνηρα, ήηνη πιένλ ησλ 23.800.000 λνηθνθπξηψλ είλαη θαηαλαισηέο ησλ 
πξψησλ θαη πεξίπνπ 23.500.000 λνηθνθπξηψλ θαηαλαισηέο ησλ δεπηέξσλ. 
  
 Ο αξηζκφο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηεκαρίσλ βνπηχξνπ πνπ πσιήζεθαλ ζεκείσζε ζεκαληηθή 
αχμεζε θαηά +0,41% ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ ειαηνιάδνπ πνπ εκθάληζε κείσζε 
θαηά -0,78%. Οη πσιήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε ζπζθεπαζίεο 250 γξακκαξίσλ γηα ην βνχηπξν 
θαη 1 ιίηξνπ ή θαη κεγαιχηεξσλ γηα ηα βξψζηκα έιαηα. Ζ θαηαλάισζε αλά λνηθνθπξηφ εθηηκάηαη ζε 
7,5 θηιά βνχηπξν θαη 12,6 ιίηξα βξψζηκα έιαηα (εθ ησλ νπνίσλ 4 ιίηξα ειαηφιαδν). Ζ κέζε ηηκή 
αλά ζπζθεπαζκέλν ηεκάρην βνπηχξνπ ζεκείσζε κηθξή αχμεζε ην 2007 πεξλψληαο απφ 1,30 €  
ζε 1,40 €. Δμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ αλακελφηαλ επηπιένλ αχμεζε 
ην 2008. Οη κέζεο ηηκέο  καξγαξίλεο θαη ειαίσλ ην 2007 δηαηεξήζεθαλ ζηα 1,10 € θαη 2,40 € 
αληίζηνηρα. Ωζηφζν, ην 2008 ν πιεζσξηζκφο επεξέαζε ηηο ηειηθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ απηψλ νη 
νπνίεο ζεκείσζαλ αχμεζε 11,5% (έιαηα) θαη 9,8% (βνχηπξν, καξγαξίλε, θξέκα) (πεγή: LSA 
n°2055, 04/09/2008 - εβδνκαδηαία πεξηνδηθή έθδνζε) 
 
 ε γεληθέο γξακκέο, ην έηνο 2007 νη θαηαλαισηέο θαηέβαιαλ 30 € γηα λα αγνξάζνπλ 
βνύηπξν θαη 22,5 € γηα λα αγνξάζνπλ βξώζηκα έιαηα. 
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Γ. ΓΑΛΛΗΑ, 5Ζ ΣΖΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ  Δ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 
 

 χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ΓΔ, ε γαιιηθή θαηαλάισζε απμάλεηαη ζπλερψο θαη 
αλέξρεηαη ζε 105 εθαηνκκχξηα ιίηξα (100.000 ηφλνη) ηελ πεξίνδν 2006/2007, αληηζηνηρεί δε ζε 
πεξίπνπ 1,7 ιίηξα αλά θάηνηθν εηεζίσο ζεκεηψλνληαο αχμεζε 0,2 ιίηξα κέζα ζε νθηψ ρξφληα. 

 
(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 

 
1)  Η θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ 
 

 Σν ειαηφιαδν παξακέλεη ην επξχηεξα δηαδεδνκέλν θπηηθφ έιαην κεηά ην ειηέιαην, 
θαηαηάζζεηαη δε πξηλ απφ ηα έιαηα εηδηθνχ ηχπνπ ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ κηα αγνξά 
πεξίπνπ 63,4 εθαηνκκπξίσλ ιίηξσλ δηαθηλνπκέλσλ ζηηο αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη  κεζαίνπ θαη 
κεγάινπ κεγέζνπο θαη ζηα θαηαζηήκαηα πσιήζεσλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο (θαηαζηήκαηα «hard 
discount»). Δμ απηψλ, 36,6 εθαηνκκχξηα ιίηξα είλαη κείγκαηα ειαηψλ θαη 25,5 εθαηνκκχξηα ιίηξα 
έιαηα γηα ηεγάληζκα. 
  
 Ζ γαιιηθή θαηαλάισζε ειαηνιάδνπ θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηεο άκεζεο θαηαλάισζεο, 
ππνινγηδφκελε ζε πεξίπνπ 75 κε 85 εθαηνκκχξηα ιίηξα θαη ηεο ρξήζεο ζηνπο ηνκείο γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ δηαηξνθήο (πξνκαγεηξεπκέλα γεχκαηα θαη ινηπά πξνπαξαζθεπαζκέλα πξντφληα) θαη 
θαιιπληηθψλ8, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ κηα αγνξά πεξίπνπ 15-20 εθαηνκκπξίσλ ιίηξσλ. 

                                                 
8 Ο θόζκος ηες οκορθηάς θαη ηωλ θαιισληηθώλ: Το ειαηόιαδο θαηέθηεζε κελ ηελ αγορά ηωλ βηοιογηθώλ θαιισληηθώλ προϊόληωλ, ωζηόζο 

αληηκεηωπίδεη ηελ παρούζα περίοδο ηολ αληαγωληζκό ηοσ αργαλειαίοσ, ελός λέοσ, ηατέως αλαπησζζόκελοσ θαη κε κεγάιε δήηεζε προϊόληος. 
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2)  Σν πεξηβάιινλ αληαγσληζκνύ  
 
 Ο αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ησλ επηηξαπέδησλ ειαίσλ είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξφο γηα ην 
ειιεληθφ ειαηφιαδν: πσινχκελν 7,5 επξψ/ιίηξν ζηελ Διιάδα, ην ειιεληθφ ειαηφιαδν νθείιεη λα 
αληαγσληζηεί ηα πςειήο πνηφηεηαο ειηέιαηα κε ηηκή πψιεζεο 7 επξσ/ιίηξν, ε νπνία 
δηακνξθψζεθε ζε απηφ ην επίπεδν κεηά ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ειαηνχρσλ πξντφλησλ 
ζηε Γαιιία ζε πνζνζηφ 39% κεηαμχ 2006 θαη 2007, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ 
πξντφλησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά (καξγαξίλεο θαη παξάγσγα απηψλ, αξαρηδέιαην, 
ζνγηέιαην, γηγαξηέιαην, βακβαθέιαην, θνηληθέιαην).  
 
 Απαηηείηαη ινηπφλ εληαηηθή πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ζηα ζεκεία πψιεζεο κε ζηφρν λα 
πεηζζνχλ νη θαηαλαισηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην ειαηφιαδν, εηδηθφηεξα δε ειαηφιαδν 
ειιεληθήο πξνέιεπζεο ζηε καγεηξηθή. Παξφιν πνπ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία νη Γάιινη 
θαηαλαισηέο είλαη άξηηα ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο, 
εμαθνινπζνχλ σζηφζν λα πξνηηκνχλ ειαθξφηεξα θαη θπξίσο θζελφηεξα έιαηα ζηε καγεηξηθή. 
  
 Σα ειιεληθά ειαηφιαδα, πνπ πσινχληαη σο επί ην πιείζηνλ σο κε ηππνπνηεκέλα, 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα κείγκαηα θαη πσινχληαη σο απιά ή βηνινγηθά πξντφληα ππφ ην ζήκα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. εκεηψλνπκε φηη είλαη αδχλαηε ε ψζκσζε ζε πεξίπησζε πξφζκημεο δχν ηχπσλ 
ειαηνιάδνπ κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε. Κάζε κείγκα έρεη σο απνηέιεζκα έλα θνηλφ ηχπν 
ειαηνιάδνπ, ζχκθσλα κε ηε δηαβεβαίσζε ηνπ Eric Verdier, εηδηθνχ ζπκβνχινπ ζηελ Oliviers & 
Co.  
 
 Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη πξφζκημε ιηπαξψλ νπζηψλ, κεηψλεηαη ε πνηφηεηα κε απνηέιεζκα 
ηα ειαηφιαδα απηά λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κε ηελ εηηθέηα ηνπ θαηαζθεπαζηή σο πξντφληα είηε 
θνηλά είηε βηνινγηθά. Ωζηφζν, κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζίγνπξα δελ επλνεί ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
πνηνηηθήο αλσηεξφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 
 
  
 εκεηψλνπκε φηη ζρεδφλ θαλέλα ειιεληθφ ειαηφιαδν δελ θπθινθνξεί ζηα ζνχπεξκάξθεη κε 
επψλπκε ζπζθεπαζία. Ζ θαηεγνξία κέζσλ ηηκψλ 7,5 -15 επξψ ην ιίηξν κνλνπσιείηαη εμ 
νινθιήξνπ απφ ηηο εηαηξείεο Lesieur θαη Puget. Ζ θαιή ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο ησλ ειιεληθψλ 
ειαηνιάδσλ ζα έπξεπε λα απνηειεί κείδνλ πιενλέθηεκα ησλ επσλχκσλ πξντφλησλ θαηά ηελ 
ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα ξάθηα ησλ ζνχπεξκάξθεη κε δηαθξηηή κάξθα, φπσο έγηλε κε ην 
αλδαινπζηαλφ ειαηφιαδν Andalena ηεο εηαηξείαο Lesieur.  
 
 

 Πξαγκαηηθέο επθαηξίεο γηα ηα ειιεληθά ειαηφιαδα ζηε γαιιηθή αγνξά έρνπλ κφλν ηα 
πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο. Οθείινπλ σζηφζν λα αληαγσληζηνχλ ηα ειαηφιαδα ηεο Πξνβεγθίαο 
ή ηα πνηνηηθά ειαηφιαδα ηεο Σνζθάλεο, (κε ην ιάδη Laudemia πξψην ζε δήηεζε). Ζ πψιεζε ησλ 
ειιεληθψλ ειαηνιάδσλ γίλεηαη πξνο ην παξφλ ζε πνιχ θιεηζηφ θχθιν απφ ηα κηθξά θαηαζηήκαηα 
ηξνθίκσλ θαη ηα ειιεληθά εζηηαηφξηα. Ζ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ κε βηνινγηθά ή ηνπηθά πξντφληα 
επλνεί ηηο παξαγγειίεο ηέηνησλ πξντφλησλ, ηδίσο δε ησλ θξεηηθψλ ειαηνιάδσλ. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 Μάρθες:Coslys , Melvita, Logona , Lavera , La Clairée , Petit Marseillais. Οθείιοσκε επηπιέολ λα αλαθερζούκε ζηελ επαλεκθάληζε ζηελ 

αγορά ελός άιιοσ προϊόληος κεηαποίεζες ειαηοιάδοσ, ηοσ παιηού γλωζηού ζαποσληού Μαζζαιίας, ηο οποίο τρεζηκοποηείηαη ως προϊόλ 

σγηεηλής θαη, προπάληωλ, ως απορρσπαληηθό. 
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IV. Η γαιιηθή αγνξά 
 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο γαιιηθήο αγνξάο: Έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ην έηνο 2000, ην 
ειαηφιαδν αληηπξνζψπεπε ηνλ δεχηεξν ζε ζπνπδαηφηεηα ηνκέα απφ άπνςε φγθνπ πσιήζεσλ κε 
21% ηεο αγνξάο ειαίσλ θαη ηνλ πξψην απφ άπνςε ηηκψλ κε 47,5%. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 
ηνκέα αληηπξνζψπεπε 274,6 εθαηνκκχξηα επξψ θαη αληηζηνηρνχζε ζε θαηαλάισζε 51,7 
εθαηνκκπξίσλ ιίηξσλ ειαηνιάδνπ. 
 

A. Σα δίθηπα δηαλνκήο ειαηνιάδνπ ζηε Γαιιία 
 

 Ζ δηάζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ ζην γαιιηθφ έδαθνο θαη ζηα ζεκεία πψιεζεο πξαγκαηνπνηείηαη 
ππφ άξηζηεο πξνυπνζέζεηο, έρεη δε επηθξαηήζεη ε εηθφλα  ελφο πξντφληνο ηδηαίηεξα πξνζηηνχ ζε 
φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο. 
 

 Ωζηφζν, ηα δίθηπα δηαλνκήο ηεο γαιιηθήο αγνξάο κνλνπσινχληαη απφ ηνλ φκηιν Unilever 
θαη ηελ εηαηξεία Lesieur9. Ο φκηινο Unilever, ζηε δεχηεξε ζέζε παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη κε εγεηηθή ζέζε ζε επξσπατθφ επίπεδν ζηνλ ηνκέα 
αξηπκάησλ θαη θαξπθεπκάησλ (πξφζθαηα εγθαηληάζηεθε ε ιεηηνπξγία Δπξσπατθνχ Κέληξνπ 
Καηλνηνκίαο Αξηπκάησλ ζηελ πφιε Dijon), πξνέβε ζηε ζχλαςε ζπκθσλίαο εθρψξεζεο ηνπ 
ηνκέα ειαηνιάδνπ θαη φμνπο κε ηελ επσλπκία Bertolli ζηνλ ηζπαληθφ φκηιν Grupo Sos Cuertara, 
ζηνλ νπνίν αλήθεη ήδε ην ειαηφιαδν Carbonell. Ο φκηινο Unilever δηαηεξεί σζηφζν ηηο ινηπέο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξντφλησλ Bertolli : θαηεςπγκέλα είδε, καξγαξίλεο θαη αξηχκαηα. Ζ 
ζπκθσλία πεξίπνπ 630 εθαηνκκπξίσλ επξψ πξνβιέπεηαη λα ιάβεη ρψξα πεξί ηα ηέιε ηνπ έηνπο. 
Ζ ελ ιφγσ κεηαβίβαζε ραξαθηεξίδεη ηε βνχιεζε ησλ Ηζπαλψλ, πνπ θαηέρνπλ ήδε εγεηηθή ζέζε 
ζηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζε παγθφζκην επίπεδν, λα κνλνπσιήζνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηα δίθηπα 
δηαλνκήο.  

 

 
(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 

                                                 
9 Lesieur: Δηαηξεία ηνπ νκίινπ Saipol, κε θχθιν εξγαζηψλ 667 εθαη. επξψ ην 2007 κε αλακθηζβήηεηα εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά 

ειαίσλ ηεο Γαιιίαο. Ο φκηινο Saipol-Lesieur ειέγρεηαη απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηνπ ηνκέα θπηηθψλ ειαίσλ θαη 
πξσηετλψλ κε ηελ επσλπκία Sofiprotéol ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεζλή φκηιν Bunge, ν νπνίνο θαηέρεη εγεηηθή ζέζε παγθνζκίσο 
ζηε κεηαπνίεζε ησλ ειαηνχρσλ ζπφξσλ. Ζ Lesieur γηνξηάδεη θέηνο 100 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζή ηεο. 
Καίξηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία : 
Απινπνηεκέλε Αλψλπκε Δηαηξεία (S.A.S.) κε θεθάιαην 36.689.935,92 επξψ 
πλνιηθέο ζέζεηο απαζρφιεζεο ηελ 31/12/2006: 583 
Γεληθφο Γηεπζπληήο: Yves DELAINE 
Τπνδηεπζπληήο : Romain NOUFFER 
Μεξίδην αγνξάο ζε φγθν: 36.9% 
Μεξίδην αγνξάο ζε αμία: 44.0% 

http://www.lesieur.fr/client/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saipol
http://www.prolea.com/index.php?id=1460
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1) Οη παίθηεο ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο  
 

 Ζ θαηάζηαζε απηή δπζρεξαίλεη ηελ δηείζδπζε ησλ ειιεληθψλ ειαηνιάδσλ ζηηο επξσπατθέο 
αγνξέο θαη ζα νδεγήζεη αλακθηζβήηεηα ζε πηέζεηο ηηκψλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα. 
Σα δίθηπα δηαλνκήο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηα ζεκεία πψιεζεο:  
 
- Πξνκεζεπηέο ρνλδξηθήο, Δηζαγσγείο, Δπξσπαίνη θεληξηθνί πξνκεζεπηέο ζην πιαίζην ησλ 
αιπζίδσλ ζνππεξκάξθεη , θεληξηθνί πξνκεζεπηέο κε έδξα ηε Γαιιία, ρνλδξέκπνξνη κε έδξα 
φπσο ζηελ Κεληξηθή Αγνξά ηνπ Rungis. 
 
- Πνιπθαηαζηήκαηα εκπνξίνπ ηξνθίκσλ: νη ππεξαγνξέο, ηα ζνππεξκάξθεη θαη θαηαζηήκαηα 
εδψδηκσλ εηδψλ αληηπξνζσπεχνπλ κνλάρα 1,5% ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
ηνκέα, πξαγκαηνπνηνχλ σζηφζν ην 43,6% ηνπ ηδίξνπ ηνπ ηνκέα ηεο ηξνθνδνζίαο: 
 
 Αιπζίδεο κεγάισλ πνιπθαηαζηεκάησλ (Auchan, Carrefour, Géant Casino, Cora, 
Intermarché, E-Leclerc...) 
 Αλεμάξηεηα ππνθαηαζηήκαηα ζνππεξκάξθεη  (Intermarché, E-Leclerc, Hyper U...) 
 Αιπζίδεο ζνχπεξκάξθεη (Casino, Champion, Intermarché, March, Shopi, Super U...) 
 Αλεμάξηεηα ζνχπεξκάξθεη (Intermarché, E-Leclerc, Super U...) 
 Μηθξαγνξέο 
 νππεξκάξθεη  κε εθπησηηθέο ηηκέο θαη πνιχ ρακειέο ηηκέο (Aldi, Leader Price, Muttant , 
Norma, Netto...) 
 Κεληξηθνί πξνκεζεπηέο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 
 Πξαθηνξεία αγνξάο ηξνθίκσλ 
 Καηαζηήκαηα κε γαζηξνλνκηθά πξντφληα, θαηαζηήκαηα ηξνθνδνζίαο θαη νίλνπ 
 Απεπζείαο πψιεζε απφ κηθξνπαξαγσγνχο  
 Πψιεζε κέζσ Γηαδηθηχνπ: κεγάινο αξηζκφο ηζηνζειίδσλ ειαηνθνκηθψλ πξντφλησλ πνηθίιεο 
πξνέιεπζεο, ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηζηφηνπσλ ζνππεξκάξθεη κε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθψλ 
αγνξψλ θαη παξάδνζεο θαη’ νίθνλ 

. 
 Σα πνιπθαηαζηήκαηα θαη ζνππεξκάξθεη ηξνθίκσλ δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε πεξίπνπ ην 
78%  ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηε Γαιιία, δειαδή πεξί ηνπο 61.000 ηφλνπο (66,5 
εθαηνκκχξηα ιίηξα ).  
 
 Ο δπλακηθφηεξνο ηνκέαο θιαζηθήο κεζφδνπ δηάζεζεο ειαηνιάδνπ ζήκεξα είλαη ηα 
θαηαζηήκαηα πψιεζεο πξντφλησλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Ο ηνκέαο παξνπζηάδεη ζηαζεξή εηήζηα 
επέθηαζε 3 κε 4%. Οη πσιήζεηο ζε κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα θέξδε 
(κείσζε  3,1% ην 2006, αχμεζε 0,7% ην 2007). 
 

2) Η αμία ηνπ ηνκέα 
 

 Ο ηνκέαο ηνπ ειαηνιάδνπ αληηπξνζσπεχεη 387,7 εθαηνκκχξηα επξψ, ζεκεηψλνληαο θάκςε 
θαηά 4,1%, νθεηιφκελε ζηελ πηψζε ηηκψλ ηνπ ειαηνιάδνπ. 
 Οη πσιήζεηο ζηα θαηαζηήκαηα κε πνιχ ρακειέο ηηκέο (discount) αλέξρνληαη ζε 66,7 
εθαηνκκχξηα επξψ, ήηνη 17,2% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη 22,5% ησλ πσιήζεσλ ηνπ ηνκέα. Οη 
ζπζθεπαζίεο ησλ 0,5 θαη 0,75 ιίηξσλ, ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, απμάλνπλ ηελ ζπκκεηνρή 
ηνπο ζηνλ ζπλνιηθφ θχθιν πσιήζεσλ, παξφιν πνπ ε ηηκή πψιεζήο ηνπο παξνπζίαζε πηψζε 2 
κε 3%. ην εκπφξην δηαηίζεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αγλφ παξζέλν ειαηφιαδν. 
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3) Οη πσιήζεηο ζε ππεξαγνξέο θαη ζνππεξκάξθεη  
 

 Οη πσιήζεηο βξσζίκσλ ειαίσλ ζπλερίδνπλ ηελ θαζνδηθή πνξεία ηνπο ζεκεηψλνληαο 
θάκςε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ θαηά 2,3% ζε ζρέζε κε ην 2006 (νη απψιεηεο ζε γεληθά επίπεδα 
θπκαίλνληαη κεηαμχ 2 θαη 3% εηεζίσο), ήηνη κείσζε θαηά πεξίπνπ 5,5 εθαηνκκχξηα ιίηξα. 
 Ζ αγνξά βξσζίκσλ ειαίσλ ζε ππεξαγνξέο θαη ζνππεξκάξθεη  αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 
236.700.000 ιίηξα έλαληη πεξηζζφηεξν απφ 250.000.000 ιίηξα ην 2005. Σν ειηέιαην παξακέλεη ην 
πην δηαδεδνκέλν θπηηθφ έιαην κε πσιήζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηα 101,5 εθαηνκκχξηα ιίηξα. 
 Μεηαμχ ησλ πσινχκελσλ ζε επξεία θιίκαθα βξσζίκσλ ειαίσλ, ην ειηέιαην, ην θξακβέιαην 
θαη ηα κείγκαηα ειαίσλ παξνπζίαζαλ αηζζεηή κείσζε πσιήζεσλ 4,7%, 3,3%  θαη 0,8% 
αληίζηνηρα. 
 Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα κείγκαηα ειαίσλ γηα ηελ παξαζθεπή θνληί θαη ηα έιαηα γηα 
ηεγάληζκα κε ζηαζεξή εηήζηα αλνδηθή πνξεία  3,8% θαη 4,8% αληίζηνηρα. 
 Σα έιαηα κε αξσκαηηθά, ηα έιαηα γηα πίηζα θαη ηα ειαηφιαδα άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ 
αλνδηθή πνξεία κε αχμεζε ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ ησλ θαηά 14,8%, 6,5% θαη 0,7% αληίζηνηρα, 
κεηά απφ ηελ αηζζεηή πηψζε ησλ πσιήζεσλ ζηηο ππεξαγνξέο θαη ζηα ζνππεξκάξθεη  ην 2006. 
 

4) Σα θαηαζηήκαηα πσιήζεσλ ζε πνιύ ρακειέο ηηκέο (hard discount) 
 

 Ζ πηψζε ησλ πσιήζεσλ βξσζίκσλ ειαίσλ είλαη ιηγφηεξν αηζζεηή ζηα θαηαζηήκαηα κε 
πνιχ ρακειέο ηηκέο θαη αλέξρεηαη κφιηο ζε 0,5%. Τπάξρεη έληνλε δηαθνξά κεηαμχ ηεο πνξείαο 
πσιήζεσλ βξσζίκσλ ειαίσλ ηα νπνία ζεκείσζαλ αχμεζε 10,1% (ειηέιαηα) θαη 11,7% 
(αξαρηδέιαηα) θαη ησλ κεηγκάησλ ειαίσλ, ηα νπνία ζεκείσζαλ κεγάιε κείσζε 55% (έιαηα κε 
αξσκαηηθά), 57% (θξακβέιαηα) θαη 78% (έιαηα γηα πίηζα). Ζ ελ ιφγσ εμέιημε ζηα πνζνζηά 
πσιήζεσλ ίζσο νθείιεηαη ζηελ εθ λένπ επηθέληξσζε ησλ πσιήζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ hard 
discount ζηα ιεγφκελα «βαζηθήο θαηεγνξίαο» βξψζηκα έιαηα φπνπ αληηπξνζσπεχνπλ 86,4 
εθαηνκκχξηα ιίηξα, πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 27% ησλ πσιήζεσλ ειαίσλ ζηηο ππεξαγνξέο 
θαη ζηα ζνππεξκάξθεη. 
 
 Σν ειηέιαην αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ πεξίπνπ 60% ηεο αγνξάο ζηνλ ηνκέα πσιήζεσλ 
ζηα θαηαζηήκαηα κε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Δλ ζπλερεία αθνινπζνχλ ην ειαηφιαδν κε  πνζνζηφ 
17,4% ηεο αγνξάο (ήηνη 3 κνλάδεο πην θάησ απφ ηηο πσιήζεηο ζηηο ππεξαγνξέο θαη ζηα 
ζνππεξκάξθεη, ζπλεπψο παξακέλνπλ ειθπζηηθφ ζεκείν πψιεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ), ηα έιαηα γηα 
ηεγάληζκα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 12% ηεο αγνξάο θαη ζεκεηψλνπλ δηαθνξά 
πσιήζεσλ κνλάρα 5 εθαηνκκπξίσλ ιίηξσλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πσιήζεηο ζηα 
ζνππεξκάξθεη ). Οη ππφινηπνη ηχπνη ειαίσλ (θαξπδέιαηα, κείγκαηα ειαίσλ, θιπ) ζπάληα 
δηαηίζεληαη ζηα θαηαζηήκαηα κε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Οη ελ ιφγσ αιπζίδεο δηαλνκήο πξνηηκνχλ λα 
εζηηάζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξντφλησλ πνπ πεξηιακβάλεη βαζηθά είδε 
ηξνθίκσλ δηαζέηνληαο πην εμεδεηεκέλα πξντφληα κφλν ππφ κνξθή ειθπζηηθψλ απφ άπνςε ηηκήο 
ή πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο πξνζθνξψλ κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 
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(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 
 

 

 

5)  Μεξίδην αγνξάο αλαιόγσο κε ηελ επσλπκία   
 
Παξαηίζεληαη νξηζκέλεο επψλπκεο κάξθεο πνπ δηαηίζεληαη ζηε γαιιηθή αγνξά: Auchan, Bio 
Village κε ηελ επσλπκία Repère (Leclerc) - πξντφλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, Bonneterre (Ηηαιηθήο 
πξνέιεπζεο), AB, Bouton d'Or, Carapelli Firenze classico, Carrefour ηηαιηθήο πξνέιεπζεο, 
Château de Montfrin, Château Virant AOC Aix-en-Provence 2006, Demeter Poderi Vairo – 
πξντφλ βηνινγηθήο βηνδπλακηθήο θαιιηέξγεηαο, Leader Bio (Leader Price) AB, Leader Price, Le 
Brin d'Olivier AOC Nyons, Lesieur , Maille, Marque 1, Monoprix Gourmet Ηζπαλίαο, Naturalia – 
πξντφλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, Nos Régions ont du talent (Leclerc) AOC Vallée des Baux-de-
Provence, Olï, Oliu di Corsica AOC Corse, Pouce levé, Puget, Puget Douce Olives Jeunes, 
Reflets de France (Carrefour) AOC Vallée des Baux-de-Provence ,Vita d'or.) 
 
 

 
(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 
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B. Οη επσλπκίεο πξντφλησλ 
 

 Σα πξντφληα πνπ θέξνπλ ηελ εηηθέηα ηνπ δηαλνκέα αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 51% ηεο 
αγνξάο ζε φγθν πσιήζεσλ θαη 45 %ηεο αγνξάο ζε αμία πσιήζεσλ. 
Μεηαμχ απηψλ, ηα πξντφληα κε ζεκαηηθή εηηθέηα (ηδίσο ηα πξντφληα « premium », φπσο γηα 
παξάδεηγκα νη εηηθέηεο (ΔΟΠ ή ΠΟΠ) αληηπξνζσπεχνπλ 1.815.800 ιίηξα (ήηνη 5% ηεο αγνξάο 
ησλ πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ηελ εηηθέηα ηνπ θαηαζθεπαζηή). 
 
 Σα πξντφληα επσλπκίαο Lesieur θαηαηάζζνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 
θαηαλαισηψλ ελψ αθνινπζνχλ ηα πξντφληα επσλπκίαο Benedicta. Παξά ηε γεληθή ηάζε πηψζεο 
ησλ πσιήζεσλ, θαηάθεξαλ λα αλαπηπρζνχλ γηα νξηζκέλα πξντφληα εηαηξεηψλ  φπσο ηα Codefa 
Orca, Bénédicta θαζψο θαη λέεο κάξθεο πξντφλησλ φπσο νη Huilerie Cauvin, Delieuze, F. 
Marchand θαη Ital Passion. 
 
 Σα γαιιηθά ειαηνηξηβεία θαιχπηνπλ κηθξφ κεξίδην ηεο αγνξάο πέξαλ απηνχ πνπ αληηζηνηρεί 
ζηα πξντφληα κε ζεκαηηθή εηηθέηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ωζηφζν, εθηηκάηαη φηη ηα ειαηνηξηβεία πνπ 
παξάγνπλ πξντφληα κε ηε δηθή ηνπο επσλπκία δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε ζηα ζνππεξκάξθεη θαη 
ζηα κηθξφηεξεο θιίκαθαο θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ πνζφηεηα κεηαμχ 150 θαη 250 ηφλσλ 
ειαηνιάδνπ γαιιηθήο πξνέιεπζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη θαηά πξνζέγγηζε κεηαμχ 10 κε 12% 
ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά). 
 
 

Γ. Οη ζπζθεπαζίεο 
 

 

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπζθεπαζίεο ηνπ ελφο ιίηξνπ, 
νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 61% ησλ πσιήζεσλ ζε φγθν. Οη πσιήζεηο ησλ ζπζθεπαζηψλ 
ελφο ιίηξνπ παξνπζίαζαλ κελ κηθξή πξννδεπηηθή αχμεζε  0,7% ζηα θιαζηθά θαλάιηα δηαλνκήο, 
είραλ σζηφζν ζεκαληηθή κείσζε 3,2% ζηα θαηαζηήκαηα κε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Σα θαηαζηήκαηα 
hard discount πξνηηκνχλ ρσξίο ακθηβνιία λα δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε κηθξφηεξεο θαη άξα 
θηελφηεξεο αλά ηεκάρην ζπζθεπαζίεο ησλ νπνίσλ ε ηηκή πψιεζεο αλά ιίηξν επηηξέπεη 
ζεκαληηθφηεξν πεξηζψξην θέξδνπο. 
 
 Οη πσιήζεηο ζπζθεπαζηψλ ειαηνιάδνπ 0,75 l θαη 0,5 l απμάλνληαη ζηαζεξά κε θάιπςε 
πνζνζηφ πσιήζεσλ 21,7% θαη 13,8% αληίζηνηρα. Ζ ηάζε απηή παξαηεξείηαη επίζεο ηφζν ζηα 
ζνππεξκάξθεη θαη ζηα κηθξφηεξα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ φζν θαη ζηα θαηαζηήκαηα πσιήζεσλ 
ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα ηειεπηαία νη πσιήζεηο ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπ 
κηζνχ ιίηξνπ παξνπζίαζαλ αλνδηθή πνξεία ζε πνζνζηφ 1% ησλ πσιήζεσλ ην 2006 θαη 6% ην 
2007. Οη πσιήζεηο ησλ ζπζθεπαζηψλ 0,25 l θαηέγξαςαλ κείσζε 9% ε νπνία ζεκεηψζεθε ζε 
πνζνζηφ 64% ζηα θαηαζηήκαηα πσιήζεσο πξντφλησλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο  θαη ζε πνζνζηφ 
3,4% ζηα ζνππεξκάξθεη θαη ζηα κηθξφηεξα θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ. 
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V. Σάζεηο ηεο αγνξάο  
  

A. Ηζρπξή ηάζε: Σα βηνινγηθά πξντφληα  
 

 Ζ ζεκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ηνπο κηθξνχο παξαγσγνχο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ηνπο 
πξνζθέξνληαη θίλεηξα απφ πξνγξάκκαηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο10 * κε ζθνπφ ηε ρξήζε 
κεζφδσλ παξαγσγήο φζν ην δπλαηφηεξν θπζηθψλ, απνθεχγνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ αιφγηζηε 
ρξήζε θπηνθαξκάθσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ. Πξάγκαηη, ε ηάζε ηεο αγνξάο ησλ 
πξντφλησλ «βην» ζηε Γαιιία είλαη ηζρπξή. Σα βηνινγηθά πξντφληα απνηεινχλ ηνλ ηνκέα ηεο 
αγνξάο κε ην κεγαιχηεξν θχθιν πσιήζεσλ. Οη πσιήζεηο απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 25% ζηα 
θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ θαη εθηηκάηαη φηη ην 2009 ζα ππεξβνχλ θαηά γξακκηθή αλαινγία απηέο ησλ 
δηαηηεηηθψλ πξντφλησλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο αξγνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο γαιιηθήο 
αγνξάο βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλ ε Γεξκαλία έρεη 
ηα πξσηεία, ππάξρνπλ αθφκε κεγάια πεξηζψξηα πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. 
 
«Θα επιηύτοσν όζοι καηαθέροσν να δημιοσργήζοσν ηοσς δικούς ηοσς διαύλοσς διανομής», 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Yves Belin, αγνξαζηή βηνινγηθψλ πξντφλησλ ηεο αιπζίδαο 
ζνππεξκάξθεη  Auchan. «Η Γαλλία  οθείλει να ανηιμεηφπίζει μια ζτεηική έλλειυη». Ζ πξφθιεζε 
γηα ηα πξντφληα ππφ ηελ εηηθέηα ηνπ θαηαζθεπαζηή αθνξά απνθιεηζηηθά ην κέγεζνο ησλ 
θαλαιηψλ δηαλνκήο. Πιελ νξηζκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ εηδηθεχνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ βηνινγηθψλ 
πξντφλησλ, φπσο πρ ε Bjorg ή ε Vrai, νη γαιιηθέο εηαηξείεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαηέρνπλ 
κηθξφ κέξνο ηεο αγνξάο νθείινληαο παξάιιεια λα θαηαβάινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηνλ 
αλεθνδηαζκφ ηνπο. «Πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ επηπιένλ πξνζπάζεηεο γηα λα νξγαλσζνχλ ηα 
πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ απμαλφκελε δήηεζε. Πξέπεη 
λα πνχκε λαη ζηνπο κηθξνχο παξαγσγνχο». 
 
Ζ Afidol έρεη σο ζηφρν λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηελ πνζφηεηα θαη 
ππνζηεξίδεη ζεκαληηθφ αξηζκφ παξαδνζηαθψλ ειαηνηξηβείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κπιφπεηξα, ε 
δπλαηφηεηα παξαγσγήο ησλ νπνίσλ είλαη πεξηνξηζκέλε παξφιν ην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο 
κεηαμχ 9 θαη 10 επξψ ζηε Γαιιία έλαληη ηνπ θφζηνπο κεηαμχ 2 θαη 2,5 επξψ ζηελ Ηζπαλία. 
Ωο απάληεζε ζε απηή ηελ «βηνινγηθή» ηάζε ζηελ νπνία εληάζζνληαη επίζεο νη αλαδπφκελνη 
απνθιεηζηηθνί δίαπινη παξαγσγήο θαη δηαλνκήο πξντφλησλ ζεκηηνχ εκπνξίνπ, είλαη αμηνζεκείσηε 
ε αληίδξαζε ησλ αθφινπζσλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ: 
 

 Μεηαπνηεηέο: Παξαηεξείηαη αλάπηπμε ηνπ ηνκέα πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο 
φπσο απηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνλ φκηιν Lesieur. Ζ αγνξά γλψξηζε θνξεζκφ ην 2005, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ζε πνζνζηφ 1,4% είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 
ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ζε πνζνζηφ 2,2%, επηηξέπνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηε δηάζεζε ζηελ 
αγνξά πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Ο φκηινο Lesieur ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ φκηιν 
Lenôtre πξνψζεζε ζηελ αγνξά ην πξντφλ «Lesieur Grand Cru», επηιεγκέλν ειαηφιαδν απφ 
πνηθηιίεο πξνεξρφκελεο 100% απφ ηελ Πξνβεγθία. Αθνινχζεζε ν φκηινο Puget κε ηελ 
θπθινθνξία ηνπ «Puget héritage». Αο ζεκεησζεί φηη νη ινγφηππνη κε αλαθνξέο ζηελ ειαηνθνκηθή 
θιεξνλνκηά ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην ζρεδφλ ηξφπν πνπ εκθαλίδνληαη ζηα θξαζηά δηφηη 
αιεζηλή επαλάζηαζε ζην κηθξφ απηφ θχθιν ηεο γαζηξνλνκίαο απνηειεί ε έιεπζε θαη ε άλνδνο 
ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. Σν ειαηφιαδν πήξε ηε ζθπηάιε, έρνληαο σο πξφηππν ηνλ νίλν, ηνλ 
θαθέ, ην ηζάη, ην κεηαιιηθφ λεξφ. Σν ειαηφιαδν ζε κνξθή ζπξέη απνηειεί ζηελ επνρή καο έλα 
πξντφλ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν. 

 Γηαλνκείο: Σν ζχλνιν ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ζπκπεξηιακβάλεη πιένλ ζηε δέζκε 
ησλ πξντφλησλ ηνπο νπσζδήπνηε θαη θάπνην βηνινγηθφ ειαηφιαδν. 
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 Πρόγρακκα " OLEA 2020 ", κε ηε ζσκκεηοτή ΕΕ, ONIGC θαη AFIDOL 
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 Δζηηαηφξηα: Οξηζκέλνη νλνκαζηνί ζεθ έδσζαλ ην φλνκά ηνπο ζε θάπνηα πξντφληα 
ελψ άιινη βειηίσζαλ ήδε ππάξρνπζεο ζπληαγέο κε βάζε ην ειαηφιαδν ή γλήζηα αξσκαηηζκέλα 
ειαηφιαδα (ηηκή πψιεζεο: 5,90 επξψ ηα 140 γξ.). 
 
Γεδνκέλνπ φηη ην πξφρεηξν θαγεηφ (ζλαθο) απνηειεί ηε δεχηεξε επηθξαηνχζα ηάζε ζηε Γαιιία, νη 
Γάιινη, φπσο θαη πνιινί άιινη Δπξσπαίνη, θαηεγνξνχληαη φηη δηαπξάηηνπλ ην έγθιεκα ηεο 
«θαθήο δηαηξνθήο»11 ελ ηνχηνηο πνιινί είλαη απηνί πνπ επηζπκνχλ ηελ επηζηξνθή ζηε θνηηίδα ησλ 
πξαγκαηηθψλ αμηψλ ηεο γαζηξνλνκίαο. Πξνο ηνχην ηα fast-foods θαη ηα άιια ηαρπθαγεία έρνπλ 
σο ζηφρν πιένλ λα πξνζθέξνπλ ηζνξξνπεκέλα γεχκαηα πνπ ζα ζέβνληαη ηηο παξαδφζεηο. Σν 
ειιεληθφ ειαηφιαδν πξέπεη λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε πνπ δηθαηνχηαη. 
χκθσλα κε κηα έξεπλα ηνπ INSEE πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ Σξίηε 16 επηεκβξίνπ 2008, νη 
δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Γάιισλ έρνπλ αιιάμεη κέζα ζε δηάζηεκα 45 εηψλ: θαηαλαιψλνπλ 
ιηγφηεξα θξέζθα πξντφληα θαη πεξηζζφηεξα πξνκαγεηξεπκέλα γεχκαηα.  
 

B. Δμέιημε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ζηε γαιιηθή αγνξά: 
 

  

Ολνκαζία: Γείθηεο Σηκψλ Καηαλαισηή- ΓΣΚ- Μέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ζηηο  
πξσηεχνπζεο – Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν (ηηκή ιίηξνπ)  
Ολνκαζία: Γείθηεο ηηκψλ πξψησλ πιψλ- Μεληαίνο κέζνο φξνο – Διαηφιαδν (£/η)   
Αλαγλσξηζηηθό : 000442491 Πεγή : ηαηηζηηθή Τπεξεζία Γαιιίαο 

 
Période 

Année Valeur Remarque Moyenne Valeur 

Février 2008 6,03        

Janvier 2008 6,05        

Décembre 2007 6,05    Moyenne 2007:  6,31  

Novembre 2007 6,06        

Octobre 2007 6,1        

Septembre 2007 6,11        

Août 2007 6,25        

Juillet 2007 6,25        

Juin 2007 6,22        

Mai 2007 6,35        

Avril 2007 6,36        

Mars 2007 6,5        

Février 2007 6,66        

Janvier 2007 6,76        

Décembre 2006 6,77    Moyenne 2006:  6,8  
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 Απφ ην 1960, ην κεξίδην ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ αθηεξψλνληαη ζηε δηαηξνθή 

ζην ζπίηη κεηψζεθε ζην κηζφ, πεξλψληαο απφ ην 25% ζην 12%, ην 2006. Πνιιά ζηνηρεία κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ ηάζε απηή: ε 
αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη ε αχμεζε ηνπ κέζνπ επηπέδνπ δσήο ησλ λνηθνθπξηψλ. Σν  2006, ηα γαιιηθά 
λνηθνθπξηά αθηέξσζαλ 63 δηο επξώ ζε δαπάλεο γηα «γεχκαηα εθηφο επηδνξπίνπ», πνπ απνηεινχληαη απφ ην νξεθηηθφ θαη ην 

θπξίσο γεχκα, ήηνη 6% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, έλαληη 13% ην 1960. 
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 Ζ πνηθηιία ηηκψλ θαη γεχζεσλ ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη ην ίδην ζχλζεηε θαη θιηκαθσηή κε απηήλ 
ηνπ νίλνπ ηθαλνπνηψληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν φιεο ηηο αλάγθεο. Οη παξαγσγέο ειαηνιάδνπ 
κηθξήο θιίκαθαο είλαη θαηά θαλφλα αθξηβφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα εκπνξηθψλ παξαγσγψλ 
κεγάιεο θιίκαθαο. Δπίζεο, ην ειαηφιαδν είλαη αθξηβφηεξν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζπνξέιαηα. 
 

 
ΣΙΜΗ ΠΧΛΗΗ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΟ 2007  

(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 
 

 
ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : ΣΙΜΔ ΑΠΟ ΣΟ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΟ ΑΝΑ ΛΙΣΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΔΡΙΟΥΗ  

(Πεγή : πκβνύιην Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Γαιιίαο) 
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Μέζεο ηηκέο 
 
 
 Ζ κέζε ηηκή ηνπ ειαηνιάδνπ παξνπζίαζε κείσζε 5,4% θαη δηακνξθψζεθε ζηα 5,80 € / ι 
έλαληη ησλ 6,08 € / ι θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006. 
 
 Ζ ελ ιφγσ πηψζε ηηκψλ είλαη πην αηζζεηή ζηα θαηαζηήκαηα κε πνιχ ρακειέο ηηκέο (8,2%) 
απ’ φηη ζηηο ππεξαγνξέο θαη ζηα ζνππεξκάξθεη  ( 4,3%), αθνξά δε ην ζχλνιν ησλ ζπζθεπαζηψλ 
πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά πιελ ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ 25 cl, ελψ ε κεγαιχηεξε πηψζε ζε 
πνζνζηφ 8% ζεκεηψζεθε ζηηο ζπζθεπαζίεο 1 l θαη 5 l. Αλ θαη νη ηηκέο ησλ ζπζθεπαζηψλ 0,25 l 
απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 3,9% νη πσιήζεηο ηνπο ζεκείσζαλ θαηαθφξπθε πηψζε  9% θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2007. 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
ΜΔΔ ΣΙΜΔ ΣΟΤ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 

 (ΔΚΣΟ ΤΠΔΡΠΟΝΣΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΑ)  
(Πεγή: Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Γαιιίαο)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2005 2006 2007 2008 

Mois 1 5,29 6,12 6,76 6,05 

Mois 2 5,33 6,41 6,66 6,03 

Mois 3 5,27 6,62 6,50 6,00 

Mois 4 5,28 6,75 6,36 6,02 

Mois 5 5,25 6,90 6,35 6,07 

Mois 6 5,34 7,03 6,22 6,05 

Mois 7 5,42 7,07 6,25 6,09 

Mois 8 5,47 7,08 6,25 6,10 

Mois 9 5,53 7,00 6,11  

Mois 10 5,60 6,94 6,10  

Mois 11 5,66 6,87 6,06  

Mois 12 5,81 6,77 6,05  
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Δηθόλα ησλ ειιεληθώλ ειαηνιάδσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηε γαιιηθή αγνξά:                                       
 
Διαηφιαδν εηείαο θαη Σνπινχ απφ ηελ εηαηξεία Epsilon ζηελ πεξηνρή Rungis : 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ TOPLOU BIO 500ml 7,5€ 750ml 12€ 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΗΣΗΑ ΟΞΤΣΖΣΑ : 0,3% 1L 12€ 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΗΣΗΑ ΟΞΤΣΖΣΑ: 0,7% 1L 8,6€ 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΗΣΗΑ Δ ΓΟΥΔΗΟ ΟΞΤΣΖΣΑ: 0,7% 1L 7€ 
Μεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο ζε δνρεία 5l, 3l, 1l, 0,50l, 0,25l, Δκθηαισκέλεο ζπζθεπαζίεο 1l, 
0,75l, 0,50l, 0,25l, Δκθηαισκέλεο ζπζθεπαζίεο 500ml, 750ml. 
 
Διαηφιαδν εηείαο θαη Σνπινχ απφ ηελ εηαηξεία Υαξθηνιάθε Γηψξγν ζην marché Saint-Germain : 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΗΣΗΑ 1L-15€, 750ml-12€ 
Extra virgin Kalliston kranidi 750ml 12€ 
Kalymari Chania 750ml 12€ 
Authenticon extra virgin biologique 750 ml 18€ 
 
Ιζηόηνπνη : 
 
Κξεηηθφ ειαηφιαδν βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο - ε θηάιε 50cl 22,20€  
Βηνινγηθφ ειαηφιαδν Μειάο- ε θηάιε 50cl 21,25€ 
Huile d'olive Melas de Grèce bio - ε θηάιε 50cl  
ΔΛΑΗΑ Δμαηξεηηθφ παξζέλν ειαηφιαδν - Γνρείν 3L 26,50€ (ζηελ ηζηνζειίδα olive-et-huile.com) 
Διαηφιαδν Κξήηεο: 10,95 επξψ ηα 75 cl ( ζηελ ηζηνζειίδα Natoora.fr)  
 
ΥΗΛΗΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΑ Παξζέλν ειαηφιαδν - Πξάζηλνο θαξπφο- Κξήηε 5,90€ 
ΥΗΛΗΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΑ Μαχξν θξνπηψδεο ειαηφιαδν Διιεληθήο πξνέιεπζεο 5,95€ 
Helleas.com  
 
ΛΔΒΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΟ ΠΑΡΘΔΝΟ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ ΠΟΠ 14€ Mezehouse.com 
Δ Λ Α Η Ο Λ Α Γ Ο  Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ   Κ Α Λ Λ Η Δ Ρ Γ Δ Η Α   Α Η Ο Λ Η Κ Ζ  Γ Ζ  9.75€  
Δ Λ Α Η Ο Λ Α Γ Ο  Μ Δ  Κ Η Σ Ρ Ο  Μ Ο  Κ Α Η  Μ Α  Σ Η Υ Α                        
Δ Λ Α Η Ο Λ Α Γ Ο  Β Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ   Κ Α Λ Λ Η Δ Ρ Γ Δ Η Α   Μ Ζ  Φ Η Λ Σ Ρ Α Ρ Η  Μ Δ Ν Ο  13,75€   
 

http://fr.shopping.com/xCC-huile_olive~FD-0~LO-1~PG-2
http://fr.shopping.com/xCC-huile_olive~FD-0~LO-1~PG-2
http://fr.shopping.com/istlo?mn=BienManger.com&votf=http://stat.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=96446&bm=398&acode=401&code=409&aon=388%5e391&WL=&CM=&crawler_id=400389&dealId=a4MoN6Rz9ubhM-u7OBwqMA%3D%3D&prjID=ds&searchID=6jt9vt0RZW&Mrt
http://fr.shopping.com/xGS-huile%20olive~NS-1~linkin_id-8028191
http://fr.shopping.com/istlo?mn=BienManger.com&votf=http://stat.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=96446&bm=398&acode=401&code=409&aon=388%5e391&WL=&CM=&crawler_id=400389&dealId=a4MoN6Rz9ubhM-u7OBwqMA%3D%3D&prjID=ds&searchID=6jt9vt0RZW&Mrt=&url=http%3A%2F%2Fwww.bienmanger.com%2F1F3077Oshopping_Huile_Olive_Melas_Grece_Bio.html%3Fsope%3D3077&DealName=Huile%20d%27olive%20Melas%20de%20Gr%C3%A8ce%20bio%20-%20la%20bouteille%20de%2050cl&MerchantID=400389&HasLink=no&frameId=0&category=96446&AR=16&NG=0&GR=0&ND=null&PN=1&PT=0&RR=17&ST=&DB=sdcprod&MT=eca-pimt1-2&MN=MT&FPT=DNSR&NDS=-1&NMS=0&NDP=-1&MRS=&PD=0&brnId=3682&lnkId=8028191&IsFtr=0&IsSmart=0&crn=EUR%5eEUR&DlLng=6&istrsmrc=0&isathrsl=0&dlprc=21.25&sig=65b002ebe3a82b08e799109bddab4fd8f87385c5&CT=2
http://fr.shopping.com/xCC-huile_olive~FD-0~LO-1~PG-3
http://fr.shopping.com/xCC-huile_olive~FD-0~LO-1~PG-3
http://fr.shopping.com/xCC-huile_olive~FD-0~LO-1~PG-3
http://stats.infoprix.fr/ip/go.aspx?id=6929690
http://stats.infoprix.fr/ip/go.aspx?id=6354431
http://fr.shopping.com/xGS-huile%20olive~NS-1~linkin_id-8028191
http://www.mezehouse.com/huile-dolive-citronnelle-mastiha-p-28-0.html?cPath=0
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ΠΡΟΣΑΔΙ 

 
 
 
 - Δζληθφ πξφγξακκα πξνψζεζεο ειιεληθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο κε πξνβνιή 
επηθεληξσκέλε ζηε δηαθξηηή πνηφηεηά ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζε απηήλ ηνπ ειαηνιάδνπ κε παλγαιιηθή 
εκβέιεηα θάιπςεο ζηα ζεκεία δηάζεζεο. 
 - Γηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία ηαπηφρξνλεο ζπλδπαζηηθήο πξνβνιήο πξντφλησλ φπσο 
ειαηνιάδνπ θαη ηζηπνχξαο πνπ έρεη ήδε πςειφ βαζκφ αλαγλσξηζηκφηεηαο ζηα ζνππεξκάξθεη θαη 
ζηηο ππεξαγνξέο.  
 -  Γεκηνπξγία εηδηθψλ ξαθηψλ κε πξντφληα ειιεληθήο πξνέιεπζεο ζηα ζνππεξκάξθεη, 
φπσο ηα ξάθηα κε ηξφθηκα «θαζέξ» (πνπ είλαη δειαδή ζχκθσλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο εβξατθήο ζξεζθείαο) ή αθφκα ηα εηδηθά ςπγεία απφ ηελ γαιιηθή πεξηνρή ηεο 
Βξεηάλεο.  
 -  Αλάπηπμε εχιεπησλ ινγνηχπσλ κε θχξην άμνλα ηελ αλάδεημε ηεο εμαηξεηηθήο εχγεζηεο 
δηάζηαζεο, ηνλ ηφπν παξαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη εχζηνρεο πξνσζεηηθέο εθδειψζεηο, κχεζε ησλ 
θαηαλαισηψλ ζηε γεπζηγλσζία ηνπ ειαηνιάδνπ. Δπθηαία θαη αλαγθαία ε ελεξγφο ζπκκεηνρή θαη 
εκπινθή ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθνδνζίαο θαη μελνδνρείσλ ζηε δηαδηθαζία γλσξηκίαο, εμνηθείσζεο 
θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ. 
 -   Τπνζηήξημε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ γηα αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξάζεσλ εζηηαζκέλσλ 
ζηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη κε θχξην πεδίν αλαθνξάο ηελ ειηά θαη ηελ ειαηνθνκία.  
 -  Γεκηνπξγία θέληξνπ ειαηνζεξαπείαο, κνλαδηθνχ θαη πξσηφηππνπ ζηνλ ηνκέα ησλ 
θέληξσλ αηζζεηηθήο – φπσο ε αιπζίδα ηχπνπ Mastihashop δεδνκέλνπ φηη ε θξίζε δελ άγγημε ηνλ 
ηνκέα ηεο επδσίαο. 
 -  Γηείζδπζε ζηνπο ππάξρνληεο δηαχινπο δηαλνκήο ειαίσλ θαη δεκηνπξγία απνθιεηζηηθψλ 
θαλαιηψλ δηαλνκήο γηα ην ειαηφιαδν ειιεληθήο πξνέιεπζεο. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΑ ΓΙΑΘΔΣΔΙ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΑΛΛΧΝ ΓΙΑΝΟΜΔΧΝ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ 
ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΒΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΙΣΗΜΑ ΣΟΤ 

 


