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Η  παραγωγή ελαιολάδου αποτελεί έναν κλάδο με 

σημαντική δυναμική διεθνώς, τα τελευταία χρόνια.  

Το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής αλλά και της 

κατανάλωσης ελαιολάδου  συγκεντρώνεται στην πε-

ριοχή της Μεσογείου, καθώς το κλίμα ευνοεί το συ-

γκεκριμένο τύπο καλλιέργειας. Η Ελλάδα είναι η τρίτη 

μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου (μ.ο. 375.000 

τόνοι τη δεκαετία του 2000), μετά την Ισπανία (μ.ο. 

1.095.000 τόνοι) και την Ιταλία (μ.ο. 615.000 τόνοι) 

[1]. 

 O ελαιοκομικός τομέας στη χώρα μας παρουσιάζει 

κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα (παραδοσιακοί 

ελαιώνες, ποικιλίες, χαμηλές εισροές, ποιότητα παρα-

γωγής) σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. (Ισπανία, 

Πορτογαλία) και της μεσογειακής λεκάνης (Μαρόκο, 

Τυνησία), όπου κυριαρχούν οι εντατικοί και υπερε-

ντατικοί ελαιώνες με αυξημένες εισροές [2]. Παρά τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού ελαιολάδου 

[3] και την αύξηση της διεθνούς ζήτησης, η πορεία 

του κλάδου στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια βαίνει 

πτωτικά. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, οι Έλληνες 

παραγωγοί δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τη 

διεθνή δυναμική του κλάδου, κι ενώ μέχρι το 2003 η 

πορεία των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου ήταν 

ανοδική, τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές ακολου-

θούν φθίνουσα πορεία. 

 Αξιοσημείωτο είναι ότι ο μέσος όρος των εξαγωγών 

της Ισπανίας τη δεκαετία του 2000, σχεδόν διπλασιά-

στηκε συγκριτικά με τη δεκαετία του 1990, ενώ οι  

χώρες Ιταλία, Πορτογαλία κι Ελλάδα παρουσίασαν 

μικρή αύξηση της εξωστρέφειάς τους (Σχ. 2). 

 Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, το μερίδιο της Ελλάδας 

στις εξαγωγές περιορίστηκε από 4% που ήταν τη 

δεκαετία του 1990, σε 3% τη δεκαετία του 2000, ενώ 

η Ισπανία αύξησε τις εξαγωγές της κατά 155% φτά-

νοντας τους 210.000 τόνους την περίοδο 2009-2010 

(από 65.500 τόνους τη δεκαετία 1990-2000) και η 

Πορτογαλία παρουσίασε αύξηση εξαγωγών κατά 

124%.  

 Για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας  της χώρας 

μας στον κλάδο της ελαιοκομίας, χρησιμοποιήθηκε ο 

δείκτης RCA (αποκαλυπτόμενου συγκριτικού πλεονε-

κτήματος). Ο RCA μετρά τις εξαγωγές (X) ενός προϊό-

ντος (ελαιόλαδο-k)) μιας χώρας (i) σχετικά με τις 

συνολικές εξαγωγές της (σύνολο αγροτικών προϊό-

ντων-t) και τις αντίστοιχες εξαγωγές ενός συνόλου 

χωρών(n) [4].  

 Η τιμή του δείκτη RCA φανερώνει ότι η Ελλάδα έχει 

συγκριτικό πλεονέκτημα  στις εξαγωγές ελαιολάδου 

(σε αξία - €), σε σχέση με το σύνολο των ανταγωνι-

στριών χωρών της Ε.Ε.  Το ελαιόλαδο αποτελεί σημα-

ντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας καθώς καλύ-

πτει το 11% της συνολικής αγροτικής παραγωγής 

στην Ελλάδα σε όρους αξίας (έναντι 2% στην Ευρώ-

πη) [2]. Η διαχρονική εξέλιξη του δείκτη RCA επιβε-

βαιώνει ότι τη τελευταία δεκαετία, η ανταγωνιστικό-

τητα των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου σημειώνει 

απώλειες.  Αντίθετα, η Ιταλία έχει βελτιώσει την α-

νταγωνιστική της θέση (Σχ. 4). 
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 Πέραν των σημαντικών ευρωπαϊκών ελαιοπαραγω-

γών χωρών, τη μερίδα του λέοντος σε εξαγώγιμη 

ποσότητα στη διεθνή αγορά κατέχει η Τυνησία 

(70% τη δεκαετία του 1990) και ακολουθούν η 

Τουρκία (21%), το Μαρόκο (4%), η Αργεντινή 

(3%) και η Συρία (2%) (Σχ. 5). Την τελευταία δε-

καετία αξιοσημείωτη είναι η διείσδυση στην αγορά 

της Συρίας η οποία παρουσιάζει άνοδο των εξαγω-

γών της κατά 400% (από 3.770 τόνους τη δεκαετία 

του 1990 σε 27.270 τόνους τη δεκαετία του 2000) 

και της Αργεντινής που αύξησε τις εξαγωγές της 

κατά 225% (από 5.180 τόνους σε 11.640 τόνους). 

Η Τυνησία αντίθετα παρουσίασε μείωση των εξα-

γωγών της κατά 5% τη δεκαετία του 2000 (Σχ. 6). 

 Η πορεία των τιμών (σε αξία) του μέσου όρου των 

δεικτών RCA τις τελευταίες δύο δεκαετίες δείχνει 

ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εξαγωγές 

ελαιολάδου τόσο της Τυνησίας όσο και της χώρας 

μας φθίνει, ενώ αντίθετα αυξάνεται σημαντικά (από 

0,97 σε 6,41) για τη Συρία, επιβεβαιώνοντας το 

θετικό κλίμα για το ελαιόλαδο της (Σχ. 7). 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ελαιοκομικός 

κλάδος στη χώρα μας διανύει μια περίοδο πτώσης 

της ανταγωνιστικότητάς του.  Σύμφωνα με τις προ-

βλέψεις, τα επόμενα χρόνια οι εξαγωγές της χώρας 

μας δεν αναμένεται να αυξηθούν σε σημαντικό 

βαθμό, καθώς το υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο που 

παράγουμε δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει στη 

συνείδηση των ξένων καταναλωτών που προτιμούν 

τα χαμηλότερης ποιότητας και τιμής λάδια και να 

διεισδύσει σε αγορές του εξωτερικού [5].  

 Αποτελεί λοιπόν επιτακτική ανάγκη, η στήριξη του 

κλάδου με εθνική στρατηγική, αξιοποίηση και ανά-

δειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ελλη-

νικού ελαιολάδου, επιχειρηματική οργάνωση, καλύ-

τερη διαχείριση και ρύθμιση της αγοράς, ώστε να 

υπάρξει προοπτική ανάπτυξης και το ελληνικό ε-

λαιόλαδο να αποκτήσει ένα σταθερό και μόνιμα 

ικανοποιητικό μερίδιο στη σχετική αγορά. 
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