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     ε ζπλέρεηα αλσηέξσ ζρεηηθνύ καο εγγξάθνπ, πνπ αθνξνύζε έξεπλα γηα ηελ πνισληθή 

αγνξά ειαηνιάδνπ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ζε ειεθηξνληθή κνξθή, επηθαηξνπνηεκέλε έξεπλα 

αγνξάο γηα ηελ αγνξά ειαηνιάδνπ ζηελ Πνισλία, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ 

παγθόζκηα παξαγσγή θαη εμαγσγέο θαζώο θαη γηα ηελ πνισληθή αγνξά ειαηνιάδνπ (δηάξζξσζε 

αγνξάο, εηζαγσγέο, θαζεζηώο εηζαγσγήο, ηηκνιεςία θαζώο θαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο).   
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3. Διιεληθό Οξγαληζκό Δμσηεξηθνύ Δκπνξίνπ (ΟΠΔ)    

4. ύλδεζκν Διιεληθώλ Δπηρεηξήζεσλ & Βηνκεραληώλ (.Δ.Β.)  

5. ύλδεζκν Βηνκεραληώλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Β.Β.Δ.)  

6. ΠΑΔΓΔ 

7. Δζληθή Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Διαηνιάδνπ & Διηάο (ΔΓΟΔΔ) 

8. Διαηνπξγηθή – Κεληξηθή Κιαδ. πλεηαηξηζηηθή Έλσζε Διαηνθνκηθώλ Πξντόλησλ Διιάδαο- 

9. Διι. ύλδεζκνο Βηνκεράλσλ & Σππνπνίεζεο Διαηνιάδνπ (ΔΒΙΣΔ) 

10. ύλδεζκνο Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ Σππνπνίεζεο Διαηνιάδνπ (ΔΒΙΣΔΛ) 

11. ύλδεζκνο Διαηνθνκηθώλ Γήκσλ Κξήηεο (ΔΓΗΚ)  

12. Παλειιήλην ύλδεζκν Δμαγσγέσλ  

13. ύλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο  

14. ύλδεζκν Δμαγσγέσλ Κξήηεο   

15. Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνύ Δκπνξίνπ 
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            Έπεςνα αγοπάρ για ηην αγοπά ελαιολάδος ζηην Πολυνία  

 

Α. Γενικά ζηοισεία για ηην παγκόζμια παπαγυγή και ηιρ εξαγυγέρ ελαιολάδος 

     Όπσο είλαη γλσζηό θαη ζύκθσλα κε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο Eurostat θαη ηνπ ‘’ 

International Olive Council –IOC-’’, δηαρξνληθά, ηξείο είλαη νη θπξηόηεξεο παξαγσγνί ειαηνιάδνπ 

παγθόζκηα : ε Ιζπαλία (παξαγσγή άλσ ηνπ 1 εθ. ηόλσλ), ε Ιηαιία (παξαγσγή άλσ ησλ 450.000 ηόλσλ) 

θαη ε Διιάδα (παξαγσγή άλσ ησλ 320.000 ηόλσλ). ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνύλ νη : Σπλεζία (πεξίπνπ 

160.000 ηόλνη), Σνπξθία (παξαγσγή πεξίπνπ 100 ρηι.ηόλσλ) θαη Μαξόθν (παξαγσγή πεξίπνπ 90 

ρηι.ηόλσλ), ελώ κε παξαγσγή κηθξόηεξε ησλ 50.000 ηόλσλ βξίζθνληαη νη Πνξηνγαιία, Αξγεληηλή, 

Ιζξαήι θαη Γαιιία. 

      Κύξηεο ρώξεο εηζαγσγήο ειαηνιάδνπ ζηνλ ρώξν ηεο ΔΔ είλαη ε Ιηαιία (άλσ ησλ 500.000 ηόλσλ), ε 

Γαιιία (άλσ ησλ 100.000 ηόλσλ), ε Πνξηνγαιία, ην Ηλ.Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία (άλσ ησλ 60.000 

ηόλσλ), ελώ όζνλ αθνξά ζε ρώξεο εθηόο ΔΔ είλαη θαη’αξρήλ νη ΗΠΑ (κε ζπλνιηθέο εηζαγσγέο άλσ 

ησλ 250.000 ηόλσλ) θαη αθνινπζνύλ νη : Βξαδηιία (άλσ ησλ 60.000 ηόλσλ), Καλαδάο, Ιαπσλία, 

Απζηξαιία θαη Κίλα (άλσ ησλ 30.000 ηόλσλ). 

       εκεηώλεηαη όηη ε Ιηαιία, αλ θαη κε δηαθνξά ε δεύηεξε ρώξα παξαγσγήο ζηελ ΔΔ, κεηαβάιιεηαη 

ζε πξώηε ρώξα δηαθίλεζεο εληόο θαη εθηόο ΔΔ. Δθκεηαιιεπόκελε ηηο εηζαγόκελεο πνζόηεηεο θπξίσο 

από ηελ Ιζπαλία θαη ζηελ ζπλέρεηα από ηελ Διιάδα, εμάγεη ζηελ ζπλέρεηα θπξίσο πξνο ηηο ΗΠΑ 

(θαιύπηεη πνζνζηό πεξίπνπ 33% ησλ ζπλνιηθώλ ηηαιηθώλ εμαγσγώλ) θαη ηε Γεξκαλία (θαιύπηεη 

πνζνζηό πεξίπνπ 31% ησλ ζπλνιηθώλ ηηαιηθώλ εμαγσγώλ). 

 
Β. Δλληνικέρ Δξαγυγέρ Δλαιολάδος διεθνώρ  

     Όζνλ αθνξά ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ειαηνιάδνπ θαη ζύκθσλα κε ηε ‘’Μειέηε γηα ηηο 

Πξνζηαηεπκέλεο Ολνκαζίεο Πξνέιεπζεο θαη Πξνζηαηεπκέλεο Γεσγξαθηθέο Δλδείμεηο θνηλνηηθώλ 

γεσξγηθώλ πξντόλησλ & ηξνθίκσλ’’ ηεο Β8 Γ/λζεο Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθώλ :  

     ‘’ Η Διιάδα είλαη ζηαζεξά ε 3ε ειαηνπαξαγσγόο ρώξα ζην θόζκν κεηά ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Ιηαιία. 

Ο κέζνο όξνο ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία επξίζθεηαη ζηνπο 320.000 ηόλνπο κε ηελ 

εκπνξηθή ηεο αμία λα θπκαίλεηαη από  € 630 εθαη. έσο € 1.1 δηο. 

        Σν πιένλ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ είλαη ε κεγάιε 

ζπκκεηνρή ηνπ αγλνύ παξζέλνπ ειαηόιαδνπ ηνπ νπνίνπ ην κεξίδην ζην ζύλνιν ηεο παξαγσγήο 

μεπεξλά ην 80%, ελώ ηα ηειεπηαία έηε νη ειιεληθέο εμαγσγέο απνξξνθνύλ θαηά κέζν όξν ην 30% ηεο 

παξαγσγήο. Η αμία ηνπο θπκάλζεθε από 212.6 εθαη. € ην 2010 ζηα 322.7 εθαη. € ην 2012 (εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 56.7 εθαη. € ζηηο αγνξέο ησλ ηξίησλ ρσξώλ θαη ηα ππόινηπα, ήηνη 266 εθαη. €, ζηνλ θνηλνηηθό 

νηθνλνκηθό ρώξν).  

 

Αξία εξαγυγών (εκαη. €)  

       Έηνο 2009 

233.8  

2010  

212.6 

2011 

223.2  

2012  

322.7 

mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr
https://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce


 

 

4 
Με ηηο εμαγσγηθέο επηδόζεηο πνπ ζεκεηώζεθαλ ην 2012, νη εμαγσγέο ηνπ ειαηνιάδνπ 

αληηζηνηρνύζαλ ζην 1.9% ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ.  

          ην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ ειιεληθνύ ειαηνιάδνπ ε Ιηαιία θαηαιακβάλεη ηελ 1ε ζέζε κε 207.5 εθαη. 

€ ή ην 64.3%, έρνληαο ζεκεηώζεη εληππσζηαθή αύμεζε έλαληη ησλ πξνεγνπκέλσλ ηξηώλ εηώλ. ην δε 

ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ καο ζηελ θνηλνηηθή αγνξά ε Ιηαιία θαηέρεη ην 78%. Η κόλε άμηα ιόγνπ επόκελε 

αγνξά είλαη απηή ηεο Γεξκαλίαο κε 28 εθαη. €.  

          Όκσο ην ειαηόιαδν πνπ εμάγεηαη ζηελ Ιηαιία δελ είλαη ηππνπνηεκέλν θαζώο αγνξάδεηαη από ηηο 

ηηαιηθέο εηαηξείεο γηα λα ην αλακείμνπλ κε ηηο ηηαιηθέο πνηθηιίεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ησλ εμαγσγώλ ειιεληθνύ ειαηνιάδνπ δελ έρεη εκπνξηθή πξνζηηζέκελε αμία θαζώο είλαη έλα 

αλώλπκν πξντόλ.  

         ηηο ηξίηεο ρώξεο, ζεκαληηθέο αγνξέο είλαη νη παξαδνζηαθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ηζρπξή 

ειιεληθή δηαζπνξά (ΗΠΑ κε 12.7 εθαη. €, Καλαδάο κε 12.4 θαη Απζηξαιία κε 5.1) θαη νη λέεο αγνξέο ηεο 

Κίλαο (9 εθαη. €) θαη ηεο Ρσζίαο (6.1 εθαη. €), όπνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κεγάιε αύμεζε ησλ 

εμαγσγώλ. Οη πέληε απηέο ρώξεο απνξξνθνύλ ην 73% ησλ εμαγσγώλ ειαηνιάδνπ πνπ θαηεπζύλνληαη ζηηο 

αγνξέο ησλ ηξίησλ ρσξώλ’’ 

 

         Πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ηελ πηζαλή δηαζύλδεζε κεηαμύ παποςζίαρ ελληνικήρ 

ομογένειαρ και εξαγυγών, ζεκεηώλνπκε όηη, από ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζρεηηθνύ θαηαιόγνπ ησλ 

εμαγσγώλ θαζώο θαη ζρεηηθνύ θαηαιόγνπ κε ηελ παξνπζία ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο, πξνθύπηεη όηη 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ δύν. 

       Καζώο νη νθηώ θπξηόηεξεο ρώξεο ειιεληθώλ εμαγσγώλ ειαηνιάδνπ είλαη νη : Ιηαιία, Γεξκαλία, 

ΗΠΑ, Καλαδάο, Κίλα, Ρσζία, Απζηξαιία θαη Ηλ.Βαζίιεην, ζηηο νπνίεο θαηεπζύλεηαη πνζνζηό άλσ ηνπ 

90% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ, αλ αθαηξέζνπκε ηελ Ιηαιία θαη ηελ Κίλα, ζε όιεο ηηο ππόινηπεο 

ππάξρεη παξνπζία ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο (ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο, ζηε Γεξκαλία ππνινγίδεηαη ζηηο 

350 ρηι. άηνκα, ζηηο ΗΠΑ ζηα 3 εθ., ζηνλ Καλαδά ζηηο 350 ρηι., ζηε Ρσζία ζηηο 180 ρηι., ζηελ 

Απζηξαιία ζηηο 700 ρηι. θαη ζην Ηλ.Βαζίιεην ζηηο 200 ρηι.). εκεηώλνπκε επίζεο όηη θαη ζην Βέιγην 

θαη ζηε νπεδία πξνο ηηο νπνίεο επίζεο εμάγνληαη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ειαηνιάδνπ, ππνινγίδεηαη όηη 

δηαβηνύλ πεξί ηνπο 20-25 ρηι. νκνγελείο ζηελ θάζε κία. 

 

Γ. Πολυνική Αγοπά  

 

1. Πολυνία, γενικά σαπακηηπιζηικά 

       Η Πνισλία από ηνλ Μάτν ηνπ 2004, απνηειεί πιήξεο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελώ ε ρώξα 

δελ είλαη κέινο ηεο επξσδώλεο (ε έληαμή ηεο ζην Δπξώ ππνινγίδεηαη γηα κεηά ην 2015). Δζληθό 

λόκηζκα είλαη ην διόηπ κε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πξνο ην Δπξώ πεξίπνπ ζην 1 Δπξώ = 4,1 διόηπ. 

      ύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ηεο (38,2 εθ. θαηνίθνπο), ε Πνισλία είλαη ε 6ε 

κεγαιύηεξε επξσπατθή ρώξα θαη ε 34ε κεγαιύηεξε παγθόζκηα. ελώ ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ ΑΔΠ 

ηεο, ε Πνισλία  είλαη  8ε κεγαιύηεξε επξσπατθή νηθνλνκία θαη ε 21ε κεγαιύηεξε παγθόζκηα. 

      Η δηάξζξσζε ηνπ πνισληθνύ ΑΔΠ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη : Γεσξγία (4,6%), 

Βηνκεραλία (28,1%) θαη Τπεξεζίεο (67,3%), όζνλ αθνξά ην κέζν κηθηό κηζζό ππνινγίδεηαη πεξίπνπ 

ζε 3800 διόηπ (930 Δπξώ), ελώ ν ειάρηζηνο θαζαξόο κηζζόο βξίζθεηαη ζηα 1500 διόηπ (πεξίπνπ 370 

Δπξώ). 

      Δθηόο από ηελ πξσηεύνπζα Βαξζνβία (2,3 εθ. θαηνίθνπο), κεγαιύηεξεο πόιεηο ηεο Πνισλίαο είλαη 

: ε Κξαθνβία (740 ρηι. θάηνηθνη), ην Οπηδ (700 ρηι.), ε επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Γθληαλζθ (700 ρηι.), ην 

Βξόηζιαβ (640 ρηι.) θαη ην Πόδλαλ (580 ρηι.). 

 

2. Γιάπθπυζη αγοπάρ 

     Η Πνισλία απνηειεί ηελ κεγαιύηεξε ζε αμία αγνξά ιηαληθήο ζηνλ ρώξν ησλ εηδώλ παληνπσιείνπ 

αλάκεζα ζηηο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο (Σζερία, Οπγγαξία, Πνισλία, ινβαθία, Βνπιγαξία θαη 

Ρνπκαλία). 

    ηελ πνισληθή αγνξά έρνπλ παξνπζία : 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%84%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2
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1. όιεο ζρεδόλ νη κεγάιεο δπηηθνεπξσπατθέο αιπζίδεο Super Markets (όπσο π.ρ. νη 

γεξκαληθέο Lidl, Kaufland, Real, Makro θαη Selgros ε αγγιηθή Tesco θαη νη γαιιηθέο Carrefour, 

Auchan, Leclerc, Intermarche/Bricomarche )  

2. Super Markets πνπ έρνπλ ηδξπζεί από δπηηθνεπξσπατθέο αιπζίδεο, εηδηθά απεπζπλόκελα ζηηο 

αλάγθεο ηεο πνισληθήο αγνξάο (π.ρ. ην πνξηνγαιηθώλ ζπκθεξόλησλ Biedronka). 

3. πνισληθέο αιπζίδεο Super Markets όπσο είλαη νη : Marcpol, Mokpol, Piotr i Pawel, Alma θιπ  

4. αιινδαπέο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο κέζσ ησλ εδώ ζπγαηξηθώλ ηνπο δηαθηλνύλ 

ηα πξντόληα ηνπο 

5. θαη ηέινο πνισληθέο εηαηξείεο εηζαγσγώλ 

  Τπνγξακκίδεηαη όηη ε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία όισλ ησλ αλσηέξσ εηαηξεηώλ, απέβε ηδηαίηεξα 

θεξδνθόξα, θαζώο ε Πνισλία αληηπξνζσπεύεη ιίγν παξαπάλσ από ην κηζό ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο 

ιηαληθήο ζηνλ ρώξν ησλ εηδώλ παληνπσιείνπ, ησλ ρσξώλ ηεο Κ.Δπξώπεο. 

     Αλαθνξηθά κε ηελ ηάμε κεγέζνπο ησλ αλσηέξσ αιπζίδσλ Super Markets ζεκεηώλεηαη 

δεηγκαηνιεπηηθά όηη, ην Biedronka ιεηηνπξγεί κε 2044 Supermarkets ζην ζύλνιν ηεο πνισληθήο 

επηθξάηεηαο, ην Lidl ιεηηνπξγεί κε 507 θαηαζηήκαηα, ην Tesco ιεηηνπξγεί κε 446 Supermarkets, ην 

Carrefour ιεηηνπξγεί 75 Hypermarkets θαη 295 Supermarkets, ελώ ην γεξκαληθό Real ιεηηνπξγεί κε 54 

Hypermarkets. 

 

3. Πολυνικέρ ειζαγυγέρ ελαιολάδος 

      Οη πνισληθέο εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ αλήιζαλ θαηά ην 2011 ζηνπο πεξίπνπ 7.700 ηόλνπο, ελώ θαηά 

ην 2012 αλήιζαλ ζηνπο 7.900 ηόλνπο (ζεκεηώλεηαη όηη νη εηζαγσγέο ραξαθηεξίδνληαη από κηθξή αιιά 

ζηαζεξή αύμεζε θαζώο πξηλ από πεξίπνπ κία πεληαεηία θπκαίλνληαλ ζηνπο 6.000 ηόλνπο).  

     Όπσο πξνθύπηεη από ηελ επεμεξγαζία ησλ θαησηέξσ πηλάθσλ ε Ιηαιία θαη ε Ιζπαλία νπζηαζηηθά 

κνλνπσινύλ ηελ αγνξά θαζώο ζπγθεληξώλνπλ κεξίδηα άλσ ηνπ 93% (69-70% ε Ιηαιία θαη 24-25% ε 

Ιζπαλία), ελώ ηα ππόινηπα πνζνζηά θαιύπηνπλ εηζαγσγέο από Πνξηνγαιία θαη Διιάδα (νη παξαπάλσ 

ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο ρώξεο ζπγθεληξώλνπλ κεξίδην 98%), ελώ ην ππόινηπν 2% θαιύπηεηαη από 

εηζαγσγέο από ηελ Γαιιία θαη Γεξκαλία. 

      Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ εηζαγσγώλ είλαη όηη ζηελ Πνισλία εηζάγεηαη ειαηόιαδν, όρη κόλν 

απεπζείαο από ηελ ρώξα παξαγσγήο αιιά θαη κέζσ ηξίησλ ρσξώλ.  

     Αλαιπηηθόηεξα ειαηόιαδν από ηελ Ιηαιία εηζάγεηαη απεπζείαο από ηελ Ιηαιία θαηά 99% κε ην 

ππόινηπν 1% λα εηζάγεηαη κέζσ άιισλ 6 ρσξώλ. Από ηελ Ιζπαλία εηζάγεηαη απεπζείαο ην 97% κε ην 

ππόινηπν 3% λα εηζάγεηαη κέζσ 2 άιισλ ρσξώλ θαη από ηελ Πνξηνγαιία εηζάγεηαη απεπζείαο ην 

100%. 

      Όζνλ αθνξά ζηηο εηζαγσγέο από ηελ Διιάδα, ε παξαπάλσ εηθόλα δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά, θαζώο 

απεπζείαο από ηελ Διιάδα εηζάγεηαη πνζνζηό 40-60%, κε ην ππόινηπν λα εηζάγεηαη από άιιεο ρώξεο 

θαη θπξίσο από ηελ Γεξκαλία. 

Όζνλ αθνξά ζηηο πνζόηεηεο εηζάγνληαη θαηά κ.ν. πεξίπνπ 73 ηόλνη κε αμία εηζαγσγώλ 320 ρηι. Δπξώ, 

ζπγθεληξώλνληαο κεξίδην εηζαγσγώλ ηεο ηάμεο ηνπ 1,1-1,8%. 

Αλαιπηηθόηεξα : 

2011         

Χώρα  Χώρα Κιλά Ευρώ % ςτο Σφνολο 

Παραγωγήσ Ειςαγωγήσ      αξίασ 

          

Ιταλία Ιταλία 5.184.981 14.565.498   

  Ολλανδία 52.463 123.795   

  Ιςπανία 3.395 8.518   

  Γερμανία 1.614 14.781   

  Αυςτρία 756 5.100   

  Τςεχία 714 6.474   

  Ην.Βαςίλειο 405 2.625   

    5.244.328 14.726.791 70,3 
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Ιςπανία Ιςπανία 2.027.561 4.902.507   

  Τςεχία 86.214 137.703   

  Εςθονία 2.802 6.931   

    2.116.577 5.047.141 24,1 

          

Πορτογαλία Πορτογαλία 149.940 555.301 2,7 

          

Ελλάδα Γερμανία 41.502 127.957   

  Ελλάδα 21.300 89.865   

  Ιςπανία 3.840 14.809   

  Αυςτρία 1.053 3.858   

  Τςεχία 240 1.383   

    67.935 237.872 1,1 

          

  Γενικό Σφνολο 7.708.299 20.952.141 100,0 

     2012         

Χώρα  Χώρα Κιλά Ευρώ % ςτο Σφνολο 

Παραγωγήσ Ειςαγωγήσ       

          

Ιταλία Ιταλία 5.154.205 15.151.797   

  Ολλανδία 33.252 104.239   

  Γερμανία 24.787 62.978   

  Αυςτρία 3.420 12.341   

  Τςεχία 1.335 9.191   

    5.216.999 15.340.546 68,6 

          

Ιςπανία Ιςπανία 2.084.148 5.163.983   

  Τςεχία 163.439 304.095   

  Ιταλία 24.977 52.592   

  Γαλλία 14.317 35.226   

  Γερμανία 1.451 5.137   

  Ην.Βαςίλειο 455 1.352   

    2.288.787 5.562.385 24,9 

          

Πορτογαλία Πορτογαλία 153.364 603.539 2,7 

          

Ελλάδα Ελλάδα 44.873 259.414   

  Γερμανία 24.179 97.266   

  Ιταλία 7.551 51.250   

    76.603 407.930 1,8 

          

  Γενικό Σφνολο 7.921.152 22.362.790 100,0 

 

4. Καθεζηώρ ειζαγυγήρ- Σιμολητία (Φεβξνπάξηνο 2014) 

       Όζνλ αθνξά ζην θαζεζηώο εηζαγσγήο ηνπ ειαηνιάδνπ, ηζρύεη ην ίδην θαζεζηώο κε ηηο ππόινηπεο 

ρώξεο ηεο ΔΔ, ελώ ζεκεηώλνπκε όηη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο θαιό ζα ήηαλ λα ππάξρεη ζήκαλζε 
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θαη εηηθέηα κε πιεξνθνξίεο ζηε πνισληθή γιώζζα, ελώ ζεκεηώλεηαη όηη ν ΦΠΑ γηα ην 

ειαηόιαδν βξίζθεηαη ζην 8%. 

      Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη θύξηεο ζπζθεπαζίεο πνπ δηαθηλνύληαη ζηε 

πνισληθή αγνξά είλαη θπξίσο ησλ 750 ml θαη ησλ 500 ml, αθνινπζεί απηή ησλ 250 ml θαη έπεηαη ε 

ζπζθεπαζία ηνπ 1lt.  

 

Δπυνςμία / 

ςζκεςαζία 250 ml 500 ml 750 ml 1 lt 

ΜΟΝΙΝΙ Extra Virgin 14,10 22,50 31,30 36,00 

MONINI (γεύζεηο 

ηξνύθα,  19,00       

ζθόξδν, βαζηιηθό, 

ιεκόλη)         

ΜΟΝΙΝΙ Spray 200 ml 14,90       

ΜΟΝΙΝΙ for kids BIO   28,00     

MONINI Bio Organic     45,00   

Carapelli Bio Organic       50,00 

Costa D'Oro   20,29     

Gabro for kids BIO 22,00       

Διιεληθά         

Melissa Pomace       17,50 

Melissa Extra Virgin 10,00 17,50     

Elea Extra Virgin     46,00   

Gaea Extra Virgin   50,00     

Ιδησηηθήο Δηηθέηηαο         

Carrefour    11,00 16,00   

Άιια Έιαηα         

Ηιηέιαην       8,70 

Κξακβέιαην       6,70 

Ρπδέιαην       20,60 

Grapeseed       23,30 

 

*1 Δπξώ= 4,1 διόηπ 

 
Γ. ςμπεπάζμαηα, Πποηάζειρ 

      Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ Πνισλία εηζάγνληαη θαηά κ.ν. πεξίπνπ 7.800 ηόλνη ειαηνιάδνπ 

εηεζίσο, κε θύξηα ρώξα εηζαγσγήο ηελ Ιηαιία θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ Ιζπαλία νη νπνίεο θαη εηζάγνπλ 

ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πνζνηήησλ. 

      Η αγνξά απμάλεηαη κε ζηαζεξνύο ξπζκνύο θαη ραξαθηεξίδεηαη : 

 από έληνλν αληαγσληζκό,  

 από ζπλερείο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο από Ιηαιία θαη Ιζπαλία (π.ρ. ππαίζξηεο δηαθεκίζεηο, 

εθπησηηθέο πξνζθνξέο ζηα ζεκεία πώιεζεο, εκπνξηθέο επηζθέςεηο, δηαθεκηζηηθέο 

θαηαρσξίζεηο ζε θιαδηθά πεξηνδηθά θιπ),  

 από κείσζε ηεο ιηαληθήο ηηκήο ηνπ πξντόληνο,  

 από αύμεζε ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο , 

 από ηελ παξνπζία λέσλ αληαγσληζηηθώλ πξνο ην ειαηόιαδν πξντόλησλ (ξπδέιαην, θξακβέιαην, 

ειηέιαην, ιηλέιαην θιπ)  

 θαζώο ε Πνισλία είλαη παξαγσγόο ειηέιαηνπ θαη θξακβέιαηνπ, ε ηηκή ηνπο βξίζθεηαη πεξίπνπ 

ζην 1/3 ηεο ηηκήο ηνπ ειαηνιάδνπ 
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 θαζώο ζηηο βόξεηεο επξσπατθέο ρώξεο- όπσο ε Πνισλία-, ην ειαηόιαδν δελ 

εληάζζεηαη ζηελ δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ πιεζπζκνύ, άξα είλαη πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο π.ρ. 

ζηε ζαιάηα, ε ζπζθεπαζία άλσ ηνπ ελόο ιίηξνπ είλαη ζρεδόλ απαγνξεπηηθή, ε ζπζθεπαζία ηνπ 

1 ιίηξνπ εκθαλίδεη αλαινγηθά ηηο ιηγόηεξεο πσιήζεηο, ελώ νη ζπζθεπαζίεο πνπ δηαθηλνύληαη 

ζπλήζσο είλαη απηέο ησλ 750 θαη 500 ml θαη ζηελ ζπλέρεηα απηή ησλ 250 ml.  

 Καζώο ν πνισλόο θαηαλαισηήο θαηά θαλόλα, δελ γλσξίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαηξνθηθή 

αμία ηνπ ειαηνιάδνπ, γηα ηηο δηαβαζκίζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νμύηεηα/πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ 

(π.ρ. αγνπξέιαην, έμηξα παξζέλν 0,3, έμηξα παξζέλν 0,8, παξζέλν θιπ), αγνξάδεη κε θύξην 

γλώκνλα ην ‘’κηθξόηεξε ζπζθεπαζία, ρακειόηεξε ηηκή’’. 

 

         Λακβάλνληαο ππόςε ηα πξναλαθεξόκελα ζε ζρέζε κε ηνλ έληνλν δηεζλή αληαγσληζκό ζηελ 

αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ, δεδνκέλν απνηειεί όηη γηα ηελ απόθηεζε κεγαιύηεξσλ κεξηδίσλ εζληθήο ή 

παγθόζκηαο αγνξάο, δεηνύκελν θαη’αξρήλ είλαη ε επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο ζηε παξαγσγή ηνπ 

πξντόληνο θαη άξα ρακειόηεξνπ θόζηνπο θαη αληαγσληζηηθώλ ηηκώλ ηεο πσινύκελεο/εμαγόκελεο 

πνζόηεηαο ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο.  

 

          ηελ πεξίπησζε ηεο Πνισλίαο, ε νπνία δπλεηηθά απνηειεί λέα κεγάιε θαη κε πεξηζώξηα 

βειηίσζεο αγνξά, αλ ζηνρεύνπκε ζηελ απόζπαζε κεγαιπηέξσλ κεξηδίσλ από ηα ππάξρνληα, ην 

εμαγόκελν ειιεληθό ειαηόιαδν εθηηκνύκε όηη :  

1. ζα πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλν άξα θαη αλαγλσξίζηκν από ηνλ θαηαλαισηή, ν νπνίνο ζα έρεη 

γλώζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνηνηηθήο ηνπ ππεξνρήο, άξα θαη ζα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

θαηαβάιιεη ηπρόλ πςειόηεξε ηηκή πώιεζεο 

2. ζα πξέπεη λα έρεη αληαγσληζηηθή ηηκή 

3. κεηά από ζπλεξγαζία κε πνισληθέο επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα εηζάγεηαη ρύκα (πεξίπησζε 

Ιηαιίαο, Γεξκαλίαο θιπ) θαη λα δηαηίζεηαη ζηνλ ηειηθό θαηαλαισηή κε ηελ επσλπκία ηεο 

πνισληθήο επηρείξεζεο 

 

         Καζώο ην ειιεληθό ειαηόιαδν ζεσξνύκε όηη ππεξέρεη πνηνηηθά ηνπ αληαγσληζκνύ, εάλ γηα 

όπνηνπο ιόγνπο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη ζπλερήο θαη καθξνρξόληα δηαθεκηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο/πεξηνρέο-ζηόρνπο, ηόηε πέξαλ ησλ εμαηξεηηθώλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηαβάινπλ νη 

ειιεληθέο εηαηξείεο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ, ζεσξνύκε όηη ε ζπγθέληξσζε κεγαιπηέξσλ πνζνηήησλ 

εμαγσγήο από Δηαηξεία/πλεηαηξηζκό Δηαηξεηώλ/Φνξέα ζα κπνξνύζε λα καο παξέρεη ζπγθξηηηθό 

πιενλέθηεκα. 

 

         Πεξαηηέξσ εηαηξείεο/Φνξείο από ηηο ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο, ζα κπνξνύζαλ 

πηζαλόλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ην αληαγσληζηηθό ηνπο πιενλέθηεκα, ζηνρεύνληαο θαη’αξρήλ ζηνλ 

εηζαγόκελν ζηηο πεξηνρέο ηνπο ηνπξηζκό ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, κε ελεκεξσηηθέο 

εθδειώζεηο/επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη πσιήζεηο είηε κέζα από θαηαζηήκαηα ηνπο είηε 

κέζσ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ.  

        ε ζρέζε κε ην αλσηέξσ θαη ηα ηεθηαηλόκελα ζην δηεζλή αληαγσληζκό, ζεκεηώλνπκε όηη 

ζύκθσλα κε πξόζθαην δεκνζίεπκα ηεο ‘’Wall Street Journal’’  

- http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304899704579391172136776840 - , ε 

πεξηνρή ηεο Μπνιόληα ζηελ Ιηαιία, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ζπλδπάζεη εηζεξρόκελν ηνπξηζκό θαη 

γαζηξνλνκία, ζρεδηάδεη ηελ δεκηνπξγία ζεκαηηθνύ πάξθνπ (αλαθέξεηαη σο ‘’Disneyland of Food’’) 

έθηαζεο 80.000 η.κ. κε ππνινγηδόκελν θόζηνο ζηα 40 εθ. Δπξώ , ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

εζηηαηόξηα, νπσξνπσιεία, εξγαζηήξηα γαζηξνλνκίαο θιπ 

 

          Παξάιιεια ζεσξνύκε όηη όζνλ αθνξά ζηελ Πνισλία, είλαη πξόζθνξν ην έδαθνο, γηα ίδξπζε 

θαη ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ρνλδξηθήο/ιηαληθήο πώιεζεο κε δπλαηόηεηα θαη ειεθηξνληθώλ 

παξαγγειηώλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηαηίζεηαη ην ειιεληθό ειαηόιαδν, ζε ζπλδπαζκό πηζαλώο κε 

πσιήζεηο θαη άιισλ πξντόλησλ ηνπ θιάδνπ όπσο ειηέο, ζαπνύληα, πξντόληα πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο 

θιπ., ελώ ζεκεηώλνπκε όηη ζην αλσηέξσ εγρείξεκα έρεη πξνβεί ήδε εηαηξεία ηηαιηθώλ ζπκθεξόλησλ 

κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304899704579391172136776840
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         Σέινο πηζηεύνπκε όηη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα απόζπαζεο κεγαιύηεξσλ κεξηδίσλ ζηελ 

εδώ αγνξά, ζα κπνξνύζαλ λα δηαδξακαηίζνπλ θαη νη ζπλερόκελεο ζηνρεπκέλεο εθδειώζεηο 

πξνώζεζεο ηνπ πξντόληνο καο όπσο π.ρ. νη εκπνξηθέο απνζηνιέο, ε πξόζθιεζε επηιεγκέλσλ 

αγνξαζηώλ ζηελ Διιάδα ή ε δηνξγάλσζε εκεξίδαο/γεπζηγλσζίαο κε ζέκα ην ειαηόιαδν ζηηο κεγάιεο 

πόιεηο ηεο Πνισλίαο όπσο ε Βαξζνβία, Γθληαζθ, Κξαθνβία.  

 

 

                                                                                                               Ο Πξντζηάκελνο 

 

                                                                                                            Παληειήο Γηαλλνύιεο 

                                                                                                             ύκβνπινο ΟΔΤ Α’  


