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Η ΑΓΟΡΑ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΩΝ ΔΛΑΙΩΝ  

ΣΗ Ν. ΚΟΡΔΑ 
 

 

1. Δξελίξειρ ζηιρ ειζαγωγέρ και ηην καηανάλωζη ελαιολάδος ζηην Κοπέα.  

 

   Η αγνξά βξσζίκσλ ιαδηώλ ζηελ Κνξέα, θπξηαξρείηαη θπξίσο από ην αξαβνζηηέιαην θαη ην 

ζνγηέιαην. Σηε Ν. Κνξέα δελ ππάξρεη εγρώξηα παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη ε θαηαλάισζε 

ηξνθνδνηείηαη απνθιεηζηηθά από ηηο εηζαγσγέο.  

     Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ηεο Ν. Κνξέαο, ηα ηειεπηαία ρξόληα νη 

εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ δηακνξθώζεθαλ σο εμήο: 

Παπθένο Δλαιόλαδο (HS 150910) 

Έηορ Αξία ζε $ Μεηαβολή % Ποζόηηηα ζε kg Μεηαβολή % 

2000 1.627.000 59,3% 588.797 89,00% 

2001 2.560.000 57,3% 1.012.963 72,04% 

2002 4.520.000 76,6% 1.791.687 76,88% 

2003 15.404.000 240,8% 5.080.358 183,55% 

2004 42.520.000 176,0% 12.196.860 140,08% 

2005 96.519.000 127,0% 24.573.105 101,47% 

2006 77.315.000 -19,9% 15.186.075 -38,20% 

2007 49.404.000 -36,1% 11.527.189 -24,09% 

2008 44.559.000 -9,8% 9.844.520 -14,60% 

2009 25.983.000 -41,7% 7.299.738 -25,85% 

2010 31.695.000 22,0% 9.616.256 31,73% 

2011 35.856.000 13,1% 10.594.472 10,17% 

2012 27.789.000 -22,5% 8.527.004 -19,51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ειζαγωγές Παρθένοσ Ελαιόλαδοσ 2000-2012 ζε τιλ $
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Δλαιόλαδο μη παπθένο (HS 150990) 

Έηορ Αξία ζε $ Μεηαβολή % Ποζόηηηα ζε kg Μεηαβολή % 

2000 2.745.000 38,6% 1.013.256 38,52% 

2001 3.137.000 14,3% 1.296.817 27,99% 

2002 3.515.000 12,0% 1.350.823 4,16% 

2003 4.796.000 36,4% 1.571.977 16,37% 

2004 10.093.000 110,4% 2.881.458 83,30% 

2005 17.267.000 71,1% 4.523.030 56,97% 

2006 12.025.000 -30,4% 2.545.836 -43,71% 

2007 4.380.000 -63,6% 1.123.580 -55,87% 

2008 4.934.000 12,6% 1.129.338 0,51% 

2009 6.030.000 22,2% 1.989.254 76,14% 

2010 5.366.000 -11,0% 1.701.991 -14,44% 

2011 8.908.000 66% 2.795.917 64,2% 

2012 5.071.000 -43,1% 1.324.753 -52,61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ ζεκείσζαλ ξαγδαία άλνδν ηελ πεξίνδν από ην 2000 έσο θαη ην 

2005, όηαλ έθηαζαλ ζην ύςνο ξεθόξ ησλ $ 96,5 εθαη. γηα ην παξζέλν θαη ησλ $ 17,3 εθαη. γηα 

ηα ινηπά ειαηόιαδα. Έθηνηε ζεκεηώζεθε ζηαδηαθή απνθιηκάθσζε κε απνηέιεζκα ην 2010 λα 

δηακνξθσζνύλ ζε $ 31,7 εθαη. γηα ην παξζέλν θαη ζε $ 5,4 εθαη. γηα ηα ινηπά ειαηόιαδα. Σηε 

ζπλέρεηα παξόιν πνπ ην 2011 ππήξμε κηα αύμεζε ζην παξζέλν ειαηόιαδν θαη ζηα ινηπά 

ειαηόιαδα θηάλνληαο ηα $35,8 εθαη. θαη ηα $8,9 εθ. αληίζηνηρα, ην 2012 νη πσιήζεηο θαη πάιη 

ήηαλ θαζνδηθέο, ύςνπο $27,7 εθαη. γηα ην παξζέλν ειαηόιαδν θαη $5 εθ. γηα ηα ινηπά 

ειαηόιαδα.  

Τα αλσηέξσ θαίλνληαη ζαθώο θαη από ηα δηαγξάκκαηα πνπ παξαηέζεθαλ. Οη ιόγνη πνπ 

νδήγεζαλ ζε απόηνκε άλνδν ησλ εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ, ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ πξνβνιή 

Ειζαγωγές Μη Παρθένοσ Ελαιόλαδοσ 2000-2012 ζε τιλ. $
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πνπ εδόζε γηα ηα νθέιε ζηελ πγεία από ηελ  θαηαλάισζή ηνπ. Άιινη παξάγνληεο ήηαλ ε 

αύμεζε ησλ δπηηθώλ εζηηαηνξίσλ θαη θπξίσο ησλ ηηαιηθώλ, ε άλνδνο ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ 

θαη ε πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζόηεξσλ ηαμηδηώλ ζην εμσηεξηθό κε απνηέιεζκα λα γίλεη πην 

αλνηθηή ε θνξεαηηθή θνηλσλία ζε λέεο εκπεηξίεο. 

Όκσο, ζεκαληηθόο αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηελ απνθιηκάθσζε ησλ 

εηζαγσγώλ, είλαη ε αζπκβαηόηεηά ηνπ κε ηελ θνξεαηηθή θνπδίλα θαη δηαηξνθή. Ωο 

απνηέιεζκα, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο γίλεηαη από εζηηαηόξηα δπηηθήο θνπδίλαο, 

ελώ ε νηθηαθή θαηαλάισζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη απεπζύλεηαη ζε πνιύ κηθξό ηκήκα ηνπ 

πιεζπζκνύ. 

Σηελ Κνξέα ην ειαηόιαδν εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη σο έλα εμσηηθό είδνο θαη όρη σο 

βαζηθό ηξόθηκν, αληίζεηα κε ηελ Διιάδα θαη ηηο δπηηθέο ρώξεο. 

Παξόια απηά, ράξε ζηελ άπνςε πνπ έρεη επξέσο εδξαησζεί κεηαμύ ησλ Κνξεαηώλ, γηα ηηο 

επεξγεηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ ειαηνιάδνπ, αιιά θαη ηε ζηαδηαθή δηείζδπζε δπηηθώλ 

θαηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ, αλακέλεηαη όηη ε θαηαλάισζε ηνπ πξντόληνο ζα εηζέιζεη ζε κηα 

λέα επηόηεξε, αιιά πην δηαηεξήζηκε θαη καθξνρξόληα αλνδηθή πεξίνδν.  

Οη εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εκπνξηθνύο εηαίξνπο θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

  
Γεωγπαθική καηανομή ειζαγωγών παπθένος ελαιολάδος (HS 150910) 

2012 2011 2010 2009 2008 

Υώπα 1000 $ Σόνοι 1000 $ Σόνοι 1000 $ Σόνοι 1000 $ Σόνοι 1000 $ Σόνοι 

Ιζπαλία 19.135 6.699 26.965 8.791 23.983 8.061 19.247 5.902 35.646 8.308 

Ιηαιία 7.314 1.588 7.583 1.620 6.145 1.260 5.354 1.111 7.015 1.214 

Τνπξθία 270 77 242 45 851 182 534 135 618 120 

Διιάδα 447 100 569 100 438 77 531 113 651 117 

Λνηπνί 623 63 494 38 278 36 317 38 629 85 

Σύλνιν 27.789 8.527 35.856 10.594 31.695 9.616 25.983 7.299 44.559 9.844 

  
Γεωγπαθική καηανομή ειζαγωγών μη παπθένος ελαιολάδος (HS 150990) 

2012 2011 2010 2009 2008 

Υώπα 1000 $ Σόνοι 1000 $ Σόνοι 1000 $ Σόνοι 1000 $ Σόνοι 1000 $ Σόνοι 

Ιζπαλία 1.928 508 4.274 1.500 3.094 1.028 2.930 886 2.513 558 

Ιηαιία 2.452 680 3.340 980 1.206 434 2.267 882 1.685 434 

Τνπξθία 390 122 984 283 680 200 629 194 332 81 

Διιάδα 26 4 11 2             

Λνηπνί 275 10 299 30 386 39 204 27 404 56 

Σύλνιν 5.071 1.324 8.908 2.795 5.366 1.701 6.030 1.989 4.934 1.129 
Πεγή: Korea International Trade Association 

„  

Σύκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2012, ην κεγαιύηεξν κεξίδην ζηελ 

αγνξά παξζέλνπ ειαηνιάδνπ έρεη ε Ιζπαλία κε 68,9% θαη αθνινπζνύλ ε Ιηαιία (26,3%), ε 

Διιάδα (1,6%) θαη ε Τνπξθία κε 1%. Τν κεξίδην ηεο Διιάδαο είλαη νπζηαζηηθά αζήκαλην θαη 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζώξηα βειηίσζήο ηνπ.  

Γηα ην κε παξζέλν ειαηόιαδν ε Ιηαιία θαη ε Ιζπαλία θπξηαξρνύλ ζηελ αγνξά κε κεξίδηα 

48,4% θαη 38% αληηζηνίρσο θαη αθνινπζεί ε Τνπξθία κε 7,8%, ελώ ε Διιάδα έρεη 

νπζηαζηηθά κεδεληθό πνζνζηό. Γηα ην κε παξζέλν ειαηόιαδν ζρεδόλ απνθιεηζηηθό θξηηήξην 

αγνξάο ηνπ είλαη ε ηηκή ηνπ.   

Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ ηεο Κνξέαο απεηθνλίδεηαη ζην 

δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 
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Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ ζηελ Κνξέα άξρηζαλ νπζηαζηηθά από ην έηνο 2000 θαη 

αθνινύζεζαλ έληνλε αλνδηθή ηάζε, αλάινγε κε ηελ πνξεία ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ηνπ 

πξντόληνο. Μεηά ην 2005, νη ειιεληθέο εμαγσγέο αθνινύζεζαλ ηελ πησηηθή ηάζε ησλ 

ζπλνιηθώλ θνξεαηηθώλ εηζαγσγώλ ηνπ πξντόληνο. Τν 2011, νη ειιεληθέο εμαγσγέο 

ειαηνιάδνπ αλέθακςαλ, αιιά ην 2012 κεηώζεθαλ θαη πάιη, όπσο θαη νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο 

ηνπ πξντόληνο. 

Η πνξεία ησλ εηζαγσγώλ ειιεληθνύ ειαηνιάδνπ, ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο 

ηνπ πξντόληνο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 

Διζαγωγέρ Δλληνικού Παπθένος Δλαιολάδος 

(ζε $ Η.Π.Α.) 

Έηορ Διζαγωγέρ 

από Δλλάδα 

Μεηαβολή % ςνολικέρ 

Διζαγωγέρ Μεηαβολή % 

2000 55,000 - 4,372,000 - 

2001 60,000 9.09 5,697,000 30.31 

2002 248,000 313.33 8,035,000 41.04 

2003 629,000 153.63 20,200,000 151.40 

2004 1,662,000 164.23 52,613,000 160.46 

2005 1,302,000 -21.66 113,786,000 116.27 

2006 841,000 -35.41 89,340,000 -21.48 

2007 893,000 6.18 53,784,000 -39.80 

2008 652,000 -26.99 49,493,000 -7.98 

2009 531,000 -18.56 32,013,000 -35.32 

2010 439,000 -17.33 37,061,000 15.77 

2011 569,000 29.61 35,856,000 -3.25 

2012 447,000 -21.44 27,789,000 -22.49 

 

Γεωγραθική Καηανομή Ειζαγωγών 

Παρθένοσ Ελαιόλαδοσ 2012
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Από ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε δηαρξνληθή ηάζε κεηαβνιήο ησλ εηζαγσγώλ 

από ηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο παξζέλνπ ειαηνιάδνπ ηεο Κνξέαο. 

 

 

Σύγκριζη μεηαβολής ζσνολικών ειζαγωγών και 

ειζαγωγών από ηην Ελλάδα, για ηο παρθένο 
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Να ζεκεησζεί όηη ην ειαηόιαδν, όπσο θαη ηα εζηηαηόξηα δπηηθήο θνπδίλαο, ζηελ Κνξέα 

ζεσξνύληαη σο είδε πνιπηειείαο, κε απνηέιεζκα ε δήηεζή ηνπο λα επεξεάδεηαη πνιύ έληνλα 

από ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο θαη ηηο κεηαβνιέο ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα ησλ 

θαηαλαισηώλ.  

Οη εηζαγσγέο ειιεληθνύ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ αθνινπζνύλ ηε γεληθή ηάζε ησλ ζπλνιηθώλ 

θνξεαηηθώλ εηζαγσγώλ ηνπ πξντόληνο, ελώ νη όπνηεο απνθιίζεηο νθείινληαη ζην πνιύ κηθξό 

κεξίδηό καο ζηελ αγνξά, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ην ύςνο ησλ εμαγσγώλ καο λα 

επεξεάδεηαη ππεξβνιηθά από κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγέο.  

Πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα ε ρώξα καο δελ έρεη ζπκκεηνρή ζηελ 

αγνξά κε παξζέλνπ ειαηνιάδνπ, ζην νπνίν δελ είκαζηε αληαγσληζηηθνί, θαζώο απνθιεηζηηθό 

θξηηήξην είλαη ε ηηκή ηνπ. 

Παξά ηελ πξόζθαηε κεγάιε ππνρώξεζε ησλ θνξεαηηθώλ εηζαγσγώλ ειαηνιάδνπ, 

εθηηκνύκε όηη καθξνρξόληα ε δήηεζε ηνπ πξντόληνο ζα αθνινπζήζεη αλνδηθή ηάζε, αιιά  κε 

πην δηαηεξήζηκνπο ξπζκνύο. 

  

2. Υαπακηηπιζηικά ηηρ κοπεαηικήρ αγοπάρ ελαιολάδος 

 

   Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ην βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο αγνξάο είλαη όηη ην θνηλό δελ 

γλσξίδεη πώο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ειαηόιαδν, πξάγκα πνπ είλαη αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο 

γηα ηελ αύμεζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπ. 

   Η θαηαλάισζε ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη ζρεδόλ νκνηόκνξθε ζε όιε ηε ρώξα, κε θάπνηα 

έκθαζε ζηα αζηηθά θέληξα, ζηα νπνία ζπγθεληξώλνληαη ηα κεγαιύηεξα μελνδνρεία θαη 

εζηηαηόξηα κε δηεζλή θνπδίλα. 
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    Μεγάιν κέξνο ηνπ πξντόληνο εηζάγεηαη ρύδελ θαη ζπζθεπάδεηαη από θνξεαηηθέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ελ ζπλερεία ην πξνσζνύλ γηα ηνλ εθνδηαζκό εζηηαηνξίσλ θαη ζηε 

ιηαληθή θαηαλάισζε ζε θηάιεο ησλ 500ml, 750ml θαη ηνπ ελόο ιίηξνπ. 

     Ο βαζηθόο δαζκόο εηζαγσγήο ηόζν γηα ην παξζέλν, όζν θαη γηα ην κε παξζέλν ειαηόιαδν 

είλαη 8%. Όκσο, από 1
εο

 Ινπιίνπ 2011 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε Σπκθσλία Διεπζέξσλ 

Σπλαιιαγώλ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κνξέαο, ε νπνία γηα ην παξζέλν ειαηόιαδν πξνβιέπεη 

ηνλ κεδεληζκό ησλ δαζκώλ ζε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο (ε πξώηε δόζε κε ηελ έλαξμε ηεο 

ζπκθσλίαο). Γηα ηα ινηπά ειαηόιαδα ε δαζκνί θαηαξγήζεθαλ ακέζσο κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκθσλίαο.   

   Οη εηζαγσγείο ηνπ πξντόληνο δελ είλαη νη ίδηνη δηαλνκείο, αιιά ζπρλά ζπλεξγάδνληαη κε 

ρνλδξεκπόξνπο θαη δηαλνκείο πνπ ην δηαθηλνύλ ζηα ζεκεία ιηαληθήο πσιήζεσο. Οη κεγάιεο 

αιπζίδεο supermarkets, ζπλήζσο δελ εηζάγνπλ απεπζείαο ειαηόιαδν, αιιά ην πξνκεζεύνληαη 

κέζσ εηζαγσγέσλ. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, πάλησο, ε εηζαγσγή γίλεηαη από ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο ηνπ νκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ.  

   Μεγάιν κέξνο ηνπ πσινύκελνπ ζηα supermarkets ειαηνιάδνπ, εηζήρζε θαη θαηόπηλ 

ζπζθεπάζζεθε από Κνξεάηηθεο εηαηξείεο, ζπρλά κε ηε δηθή ηνπο εηηθέηα. Δπώλπκν πξντόλ 

μέλσλ νίθσλ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηηο αιπζίδεο θαη ζηα θαηαζηήκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζε 

πςειόηεξνπ εηζνδήκαηνο θαηαλαισηέο. Σπλήζσο ην ειαηόιαδν ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθό ρώξν 

ηνπ θαηαζηήκαηνο, ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα ηα εηζαγόκελα πξντόληα δηαηξνθήο.  

Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε επηθξαηνύζα πιήξεο αλαξρία ζηε δηακόξθσζε ησλ ιηαληθώλ 

ηηκώλ ειαηνιάδνπ, ε νπνία πξνέξρεηαη θπξίσο από ηελ άγλνηα ηνπ θνηλνύ γηα ην πξντόλ. 

 Μεγάιε δηάδνζε έρεη ε ρξήζε πξντόλησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη κε βάζε ην ειαηόιαδν, 

όπσο θαιιπληηθά θαη ζαπνύληα. Υπνγξακκίδνπκε ηελ ηάζε ησλ Κνξεαηώλ λα πηνζεηνύλ ηε 

ρξήζε θαιιπληηθώλ πνπ πεξηέρνπλ θπζηθά ζπζηαηηθά. Η Ν. Κνξέα είλαη κία από ηηο 

κεγαιύηεξεο θαη ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελεο αγνξέο θαιιπληηθώλ, εηδηθά γηα ηα πξντόληα 

πεξηπνηήζεσο πξνζώπνπ. Ήδε εηζάγνληαη θαιιπληηθά κε βάζε ην ειαηόιαδν από ηελ Διιάδα 

θαη νη πξννπηηθέο είλαη ζεηηθέο γηα ηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ καο. 

 

3. Οι πποοπηικέρ ηος ελληνικού ελαιολάδος. 

  

Τν βαζηθό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην ειιεληθό ειαηόιαδν είλαη ε πςειή ηηκή ηνπ ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκό. Τν πξόβιεκα απηό γίλεηαη εληνλόηεξν επεηδή ν κεγαιύηεξνο 

όγθνο ησλ εηζαγσγώλ γίλεηαη ρύδελ θαη ην πξντόλ ζηε ζπλέρεηα ζπζθεπάδεηαη επηηνπίσο. 

Όπσο είλαη θπζηθό, ζηηο ρύδελ εηζαγσγέο ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ηηκή.  

Βέβαηα, ην ειιεληθό ειαηόιαδν είλαη πνιύ πςειήο πνηόηεηαο θαη κάιηζηα νη ίδηνη νη 

αληαγσληζηέο καο ην εηζάγνπλ θαη ην αλακεηγλύνπλ κε ηα δηθά ηνπο πξντόληα. Όκσο, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηελ πνηνηηθή καο ππεξνρή, πξέπεη λα είλαη γλσζηή ζην 

θαηαλαισηηθό θνηλό. Πξάγκα πνπ δπζηπρώο δελ ζπκβαίλεη, θαζώο νη Κνξεάηεο θαηαλαισηέο 

έρνπλ ηαπηίζεη ηελ κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ην ειαηόιαδν κε ηελ Ιηαιία, ελώ ηα ηειεπηαία 

ρξόληα ζηελ αγνξά έρνπλ θπξηαξρήζεη νη ηζπαληθέο επηρεηξήζεηο. Άιισζηε, ην θνξεαηηθό 

θαηαλαισηηθό θνηλό δελ είλαη αθόκε “κπεκέλν” ζηελ επηινγή ηνπ πνηνηηθόηεξνπ ειαηνιάδνπ. 

Να ζεκεησζεί όηη ζπρλά ηα ειιεληθά εκθηαισκέλα ειαηόιαδα δηαηίζεληαη ζε πνιύ πςειή 

ηηκή, ε νπνία όκσο δελ δηθαηνινγείηαη από ηελ ύπαξμε ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θάπνηαο 

δηαδεδνκέλεο θήκεο γηα ηελ όλησο πςειή πνηόηεηά ηνπ, θαζώο νπζηαζηηθά είλαη άγλσζην. 

Καηά ηε γλώκε καο ε Διιάδα πξέπεη λα δώζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνώζεζε ηνπ 

επώλπκνπ ζπζθεπαζκέλνπ ειαηνιάδνπ, κέζα από κηα πεξηθεξεηαθή πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία 

λα εληάζζεηαη ε επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο, ηόζν ζε επίπεδν ρώξαο όζν θαη ζε 

επίπεδν επηρείξεζεο. 

Οη αληαγσληζηέο καο (θπξίσο Ιζπαλία, Ιηαιία θαη Τνπξθία) έρνπλ εδώ θαη ρξόληα 

δξαζηεξηνπνηεζεί έληνλα ζηελ πξνώζεζε ηνπ ειαηνιάδνπ ηνπο ζηε Ν. Κνξέα. Δλδεηθηηθά 
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αλαθέξνπκε όηη νη αληαγσλίζηξηεο ρώξεο ζπκκεηέρνπλ αλειιηπώο ζε 2 κεγάιεο δηεζλείο 

εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη δηνξγαλώλνπλ ζε ηαθηηθή βάζε εκεξίδεο, γεπζηγλσζίεο θαη 

εθδειώζεηο ζε μελνδνρεία ή αιπζίδεο supermarkets, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνβνιή ηεο 

εζληθήο ηνπο θνπδίλαο θαη ηνπ ηνπξηζκνύ. Σε όιεο ηηο εθδειώζεηο απηέο δηαλέκνπλ έληππν ή 

νπηηθναθνπζηηθό πιηθό. 

   Γηαθήκηζε ηνπ ειαηνιάδνπ δελ έρεη λόεκα, θαζώο είλαη εμαηξεηηθά δαπαλεξή, ελώ ζε κηα 

ρώξα ζαλ ηελ Κνξέα, απαηηείηαη θπξίσο ε πξνβνιή ηνπ πξντόληνο γεληθά, κε απνηέιεζκα ηα 

νθέιε λα κελ ηα θαξπώλεηαη κόλν ν άκεζα δηαθεκηδόκελνο, αιιά θαη νη αληαγσληζηέο ηνπ. 

Γηα ην ιόγν απηό ε ρώξα καο πξέπεη ζην πιαίζην ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνύ Διαηνιάδνπ, 

ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηα ινηπά κέιε ηνπ, λα επηδηώμεη ηελ πηνζέηεζε ελόο πξνγξάκκαηνο 

πξνβνιήο ηεο ρξήζεο ειαηνιάδνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο. Ιδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ πξντόληνο έρεη ε εηζαγσγή ηνπ πξντόληνο ζηηο 

ηνπηθέο θνπδίλεο, πξάγκα βέβαηα πνπ δελ κπνξεί λα αλαιάβεη κεκνλσκέλε ρώξα, γηα ηνπο 

ιόγνπο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. 

Η ζεκαληηθόηεξε θνξεαηηθή δηεζλήο έθζεζε ηξνθίκσλ είλαη ε Seoul Food and Hotel 
 http://seoulfood.or.kr/eng/main.asp . 

Άιιε ζεκαληηθή δηεζλήο έθζεζε ηξνθίκσλ είλαη θαη ε Seoul Food Week, 

http://foodweek.info . 

    Ο ΟΠΔ ζπκκεηείρε παιαηόηεξα ζηε “Seoul Food & Hotel”. Η επαλάιεςε ησλ ζπκκεηνρώλ 

ηνπ ΟΠΔ ζε ζπλδπαζκό κε εθδειώζεηο πξνβνιήο ηνπ ειιεληθνύ ειαηνιάδνπ, κπνξνύλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνώζεζε ησλ εμαγσγώλ καο. 

   Ο Έιιελαο εμαγσγέαο πξέπεη λα γλσξίδεη όηη ε αγνξά ηεο Ν. Κνξέαο, όπσο άιισζηε θαη 

άιιεο αγνξέο, είλαη δύζθνιε θαη απαηηεί επηκνλή, ππνκνλή θαη ζπλέπεηα. Η παξνύζα 

ζπγθπξία, αλ θαη έπεηαη κηαο κεγάιεο πηώζεο ησλ εηζαγσγώλ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, θαζώο ε Κνξέα εηζέξρεηαη ζε κηα πεξίνδν ηαρείαο αιιαγήο ησλ θαηαλαισηηθώλ 

πξνηύπσλ θαη αλόδνπ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Όκσο, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ πνιύ θαιά εδξαησκέλνπο αληαγσληζηέο ηνπο, νη νπνίνη 

πξόιαβαλ λα αμηνπνηήζνπλ πξνο όθειόο ηνπο ηελ επλντθή πεξίνδν 2000-2005. 

 

4. Γενικέρ πληποθοπίερ για ηην κοπεαηική αγοπά βπώζιμων ελαιών. 

  

     Οη ειηέο εκθαλίζζεθαλ νπζηαζηηθά ζηελ θνξεαηηθή αγνξά ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα, όηαλ ν 

Κνξεάηεο θαηαλαισηήο άξρηζε ζηαδηαθά λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε δπηηθή θνπδίλα. Η 

θαηαλάισζή ηνπο όκσο παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, θαζώο δελ εληάζζνληαη εύθνια ζηελ 

θνξεαηηθή δηαηξνθή.  

     Η εμέιημε ησλ εηζαγσγώλ ειαηώλ ζηελ Κνξέα θαίλεηαη από ηνλ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα 

πνπ αθνινπζνύλ. 

  

Διζαγωγέρ ελαιών (HS 200570) ζε $ και ηόνοςρ 

 

Έηορ Αξία Μεηαβολή Ποζόηηηα Μεηαβολή 

2000 1.054.000 12,37% 1.049 32,45% 

2001 930.000 -11,76% 910 -13,25% 

2002 1.080.000 16,13% 1.110 21,98% 

2003 1.147.000 6,20% 1.123 1,17% 

2004 1.610.000 40,37% 1.350 20,21% 

2005 1.352.000 -16,02% 1.150 -14,81% 

2006 2.198.000 62,57% 1.581 37,48% 

2007 2.452.000 11,56% 1.408 -10,94% 

2008 2.639.000 7,63% 1.310 -6,96% 

http://seoulfood.or.kr/eng/main.asp
http://foodweek.info/
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2009 2.581.000 -2,20% 1.446 10,38% 

2010 2.736.000 6,01% 1.542 6,64% 

2011 3.617.000 32,2% 2.064 33,85% 

2012 3.712.000 2,6% 2.327 12,74% 
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     Οη εηζαγσγέο ειαηώλ αθνινπζνύλ καθξνρξόληα αλνδηθή ηάζε. Όκσο, όπσο θαίλεηαη θαη 

από ην αλσηέξσ δηάγξακκα, ε άλνδνο όζνλ αθνξά ζηηο πνζόηεηεο είλαη πνιύ πην αξγή. Σηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, κεγάιν κέξνο ηεο αλόδνπ ηεο αμίαο ησλ εηζαγσγώλ πξνέξρεηαη από ηελ 

απνηύπσζή ηνπο ζε δνιάξηα, ηε ζηηγκή πνπ ν κεγάινο όγθνο ησλ ζπλαιιαγώλ πξνήιζε από 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη ηηκέο επεξεάδνληαη από ηελ άλνδν ηεο ηζνηηκίαο ηνπ επξώ.  

   Ο θύξηνο όγθνο ηεο θαηαλάισζεο ειαηώλ γίλεηαη από ηα εζηηαηόξηα δπηηθήο  θνπδίλαο 

(θπξίσο ηηαιηθήο). Οη ειηέο πνπ θαηεπζύλνληαη ζην ιηαλεκπόξην, απνηεινύλ πνιύ κηθξό 

κέξνο ηεο θαηαλάισζεο θαη πσινύληαη κόλν ζε supermarkets, πνπ απεπζύλνληαη ζε πςεινύ 

εηζνδήκαηνο θαηαλαισηέο. Οη ειηέο πνπ δηαθηλνύλ ηα ζνππεξκάξθεη είλαη επί ην πιείζηνλ 

πξάζηλεο, ζπζθεπαζκέλεο ζε κηθξά θηαιίδηα θαη πξνέξρνληαη θπξίσο από ηελ Ιζπαλία. 

     Οη εηζαγσγέο ειαηώλ επηβαξύλνληαη κε δαζκό 20%. Όκσο, ε Σπκθσλίαο Διεπζέξσλ 

Σπλαιιαγώλ κε ηε Δπξσπατθή Έλσζε πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηελ 1
ε
 Ινπιίνπ 2011 

πξνβιέπεη ηνλ κεδεληζκό ηνπο ζε 6 ίζεο εηήζηεο δόζεηο, αξρίδνληαο από ηελ έλαξμε ηεο 

ζπκθσλίαο.   

   Η παξνπζία ησλ ειιεληθώλ ειαηώλ είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηε θαη ε αγνξά θπξηαξρείηαη από 

ηνπο Ιζπαλνύο, νη νπνίνη έρνπλ πιένλ εθηνπίζεη αθόκε θαη ηνπο Ιηαινύο. Τα ηειεπηαία 

ρξόληα γίλνληαη θάπνηεο εηζαγσγέο από ηηο ΗΠΑ. Δπίζεο, νξηζκέλεο κηθξνπνζόηεηεο 

εηζάγνληαη γηα ηηο αλάγθεο εζηηαηνξίσλ, από ελδηάκεζεο ρώξεο π.ρ. Απζηξαιία, Ιαπσλία 

Η.Β., θιπ. 

Από ηελ Διιάδα εηζάγνληαη πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο από κηθξνεηζαγσγείο, ρσξίο όκσο λα 

ππάξμεη αμηόινγε επηηπρία ζηελ αγνξά. Άιισζηε, νη ειηέο απνηεινύλ κία “εληειώο 

άγλσζηε” γεύζε γηα ηνπο Κνξεάηεο θαη δελ ζπλνδεύνληαη κε εμίζνπ δηαδνκέλε θήκε, όπσο 

ην ειαηόιαδν. Αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ θαηαλάισζε ειηάο είλαη ε επξεία 
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ρξεζηκνπνίεζε άιαηνο ζηελ επεμεξγαζία ηεο, ην νπνίν ελνρνπνηείηαη γηα πξνβιήκαηα ζηελ 

πγεία, δεδνκέλνπ θαη ηνπ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ησλ Κνξεαηώλ γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. 

Οη πξννπηηθέο ηνπ πξντόληνο καθξνρξόληα είλαη ζεηηθέο θαη αλακέλεηαη ζηαδηαθή αύμεζε 

ησλ εμαγσγώλ, θαζώο ε παξνύζα θαηαλάισζε είλαη εμαηξεηηθά κηθξή, ελώ ε θνξεαηηθή 

θνηλσλία βαζκηαία γίλεηαη όιν θαη πην αλνηθηή ζε θαηαλαισηηθά πξόηππα πνπ έξρνληαη από 

ην εμσηεξηθό. 

   Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, νη θνξεαηηθέο εηζαγσγέο ειαηώλ αλά ρώξα ήζαλ νη εμήο:  

 
 

 
2012 2011 2010 2009 2008 

Υώπα Υιλ. $ Σόνοι Υιλ. $ Σόνοι Υιλ. $ Σόνοι Υιλ. $ Σόνοι Υιλ. $ Σόνοι 

Ιζπαλία 3166  2146  3199  1918  2406 1418 2298 1343 2369 1219 

ΗΠΑ 196 118 137 83 116 68 91 54 79 50 

Η.Β. 0 3 20 7 87 26 37 15 19 7 

Ιηαιία 218 34 137 22 84 16 92 16 83 14 

Διιάδα 109 24 96 27 32 13 35 14 57 14 

Λνηπέο 

Φώξεο 

23 2 2809 7 
11 1 28 4 32 6 

Σύλνιν 3712 2327 3617 2064 2736 1542 2581 1446 2639 1310 

 
* Πεγή ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ όισλ ησλ πηλάθσλ ηνπ παξόληνο είλαη ην Korea International Trade 

Association.  


