
16  ΙΟΥΝΙΟΣ 2018  ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2018  17  

Χαμηλά κόστη 
και ποιότητα 
κατακτούν  
τις αγορές

Σ
τις αγορές ελαιόλαδου συντελούνται 
αλλαγές με νέους παίκτες να αλλάζουν 
τα σενάρια του ανταγωνισμού που 
πλέον καμία σχέση δεν έχει με τον 
ανταγωνισμό της περασμένης δεκαετίας.  

Χώρες όπως η Πορτογαλία, η Τυνησία, η Χιλή 
διεκδικούν μερίδιο στις εξαγωγές ελαιόλαδου, 
δημιουργώντας υποδομές, αλλά και χτίζοντας 
με προσοχή μπράντες που αξιοποιούν τα 
πλεονεκτήματα του εθνικού τους προϊόντος. 
Αξιοποιώντας το φυσικό ανάγλυφο, ειδικά στις 
πεδιάδες του νότου, η Πορτογαλία, για παράδειγμα, 
έχει πετύχει υπερδιπλασιασμό της παραγωγής 
ελαιόλαδου τα τελευταία 10 χρόνια. 
Γνώστες της αγοράς επιβεβαιώνουν στο «Ελαίας 
Καρπός» ότι πράγματι γίνονται σημαντικές νέες 
επενδύσεις στην Πορτογαλία αλλά και σε χώρες εκτός 
Ε.Ε. όπως η Τυνησία.  Ιδιαίτερα ανησυχητικό όσον 
αφορά σε Τρίτες χώρες είναι ότι λόγω της ύπαρξης 
φθηνού εργατικού δυναμικού οι χώρες αυτές έχουν 

ένα κοστολογικό πλεονέκτημα, την ίδια στιγμή που 
υπάρχει κίνητρο για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς το 
ελαιόλαδο είναι ένα επικερδές προϊόν, ενώ επιπλέον 
η Ε.Ε. στηρίζει τις εισαγωγές ελαιόλαδου από την 
Τυνησία για αναπτυξιακούς λόγους.
Βέβαια η οικονομία του ελαιόλαδου είναι μεγάλη 
και χωρά αρκετούς νέους παραγωγούς. Ευνοημένο 
από τις διεθνείς τάσεις και με διαβατήριο τη 
Μεσογειακή και υγιεινή διατροφή το ελαιόλαδο 
έχει ανοίξει πόρτες αυξάνοντας την παραγόμενη 
ποσότητα κατά 49% τα τελευταία 25 χρόνια. 
Επιπλέον, όσον αφορά ειδικά στον ανταγωνισμό 
εκτός Ε.Ε., η Ελλάδα έχει κατακτήσει επίπεδα 
σταθερότητας στην  παραγωγή που επιτρέπουν στο 
ελληνικό ελαιόλαδο να παραμείνει ως δυναμικός 
τομέας ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας της 
χώρας. Ενώ όσον αφορά στην τροφοδοσία του 
επώνυμου προϊόντος σε χώρες προορισμού, όπως 
η Βόρειος Αμερική, η Κίνα, δεν βλέπουμε ακόμη 
ιδιαίτερη παρουσία τυποποιημένου ελαιόλαδου 
προέλευσης τρίτων χωρών.
Η  Ισπανία είναι βέβαια ο αδιαμφισβήτητος 
πρωταγωνιστής αυξάνοντας την ποσότητα 
διαθέσιμου προϊόντος κατά 1 εκ τόνους την 
περασμένη δεκαετία. Με δεδομένο  όμως ότι η 
ταχύτητα με την οποία τρέχουν οι εξελίξεις, εντός 
και εκτός Ε.Ε., είναι μεγάλη, το βέβαιο είναι, ότι το 
ελληνικό ελαιόλαδο πρέπει να παρακολουθεί τις 
συνεχείς αλλαγές στον ανταγωνισμό για να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις νέων ρόλων σε 
σχέση με άλλες χώρες στο μέλλον. 

ΤΗΣ ΣΟΦΊΑΣ ΣΠΎΡΟΎ

Παλιός & νέος 
ανταγωνισμός
αλλάζει τα σενάρια  
στο ελαιόλαδο
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H Πορτογαλία παρουσιάζει μια εκρηκτική 
ανάπτυξη στην παραγωγή ελαιόλαδου. 
Τα επίσημα στοιχεία που κοινοποίησε ο 
Σύνδεσμος Πορτογαλικών Βιομηχανιών 
Τυποποιήσεως Ελαιολάδου, Casa do 
Azeite, το επιβεβαιώνουν. Η ποσότητα 
διαθέσιμου προϊόντος υπερδιπλασιάστηκε 
τα τελευταία δέκα χρόνια. «Ο τομέας 
είναι πολύ δυναμικός και εξωστρεφής, 
με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν 
το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής, που 
ανέρχεται σε 130.000 τόνους το 2017», θα πει 
στο «Ελαίας Καρπός» η Μαριάνα Μάτος, γ.γ. 

του Casa do Azeite. Το μοντέλο παραγωγής 
περιλαμβάνει ένα μείγμα παλαιών και νέων 
μεθόδων, με το 80% της γης να καλύπτεται 
από παραδοσιακές άνυδρες εκμεταλλεύσεις  
χαμηλής έντασης, με περίπου 30 δέντρα 
ανά στρέμμα. «Τα τελευταία 10 χρόνια όμως 
έχει αλλάξει ριζικά το μοντέλο που πλέον 
κυριαρχείται από  εντατικές ή υπερ-εντατικές 
φυτείες, οι οποίες  αρδεύονται, με αποτέλεσμα 
να έχουν πολύ υψηλές αποδόσεις. Η 
αύξηση της παραγωγικότητας κυρίως στη 
ζώνη του Alentejo που καταλαμβάνει το 
20% της έκτασης μεταβλήθηκε από 8,3 

σε 59 κιλά ελαιόλαδου ανά στρέμμα με 
αποτέλεσμα σήμερα η περιοχή αυτή να 
ευθύνεται για το  80% της παραγωγής της 
χώρας», συμπληρώνει η ίδια.  Οι ποικιλίες 
που χρησιμοποιούνται για τις νέες φυτείες 
είναι  οι διάσημες ισπανικές που είναι 
κατάλληλες γι’ αυτό το είδος καλλιέργειας 
και κυρίως η Arbequina. Η απόφαση όμως  
για την επιλογή μόνο δύο ή τριών ποικιλιών 
ενέχει    μειονέκτημα,  καθώς μειώνει 
αφενός τη δυνατότητα διαφοροποίησης του 
τελικού προϊόντος και, αφετέρου, περιορίζει 
την ανάπτυξή του μόνο σε γεωκλιματικές 
περιοχές όπου οι ποικιλίες αυτές μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες παραγωγής».
Η Πορτογαλία είναι μεταξύ των ηγετών του 
νέου ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά, 
και μάλιστα στο έξτρα παρθένο, που αποτελεί 
το 90% της παραγωγής της χώρας. Ένα 
μεγάλο μερίδιο της παραγωγής εξάγεται και 
μάλιστα  σε εμφιαλωμένη μορφή κυρίως στη 
Βραζιλία, όπου καταλαμβάνει ένα ποσοστό 
60%,  της μεγάλης αγοράς ελαιόλαδου.

ΤΎΝΗΣΊΑ
Στροφή στην ποιότητα
Μεγάλη δύναμη στο βιολογικό

Η σημερινή δυναμική στις αγορές εκτός Ε.Ε. 
δεν αποτελεί άμεσα λόγο ανησυχίας. Ωστόσο 
σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις 
όπως στην περίπτωση της Τυνησίας ότι νέες 
χώρες μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στο 
μέλλον και μάλιστα στις εξαγωγές ελαιόλαδου 
υψηλής ποιότητας.  Η προστιθέμενη αξία 
του τυνησιακού ελαιόλαδου ήταν χαμηλή 
εξαιτίας της έλλειψης καλών πρακτικών στην 
καλλιέργεια, όμως μέσα από προσεκτικές και 
συστηματικές κινήσεις, έχει γίνει σημαντική 
στροφή σε πιο ποιοτική παραγωγή. Όπως 
θα πει στο «Ελαίας Καρπός», η  Ναζίχα 
Καμούν, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του 
Σφαξ «έχουμε δει μια μεγάλη αλλαγή στη 
φιλοσοφία του παραγωγού, που οφείλεται 
σε πολλούς παράγοντες,  και περιλαμβάνει 
έγκαιρη συλλογή του καρπού ως το Νοέμβριο 
-παλιότερα η συγκομιδή γινόταν έως και τον 
Απρίλιο- καλύτερες συνθήκες συλλογής 
και μεταφοράς στο ελαιοτριβείο, αλλά και 
βελτιώσεις στην ελαιοποίηση, με αποτέλεσμα 
το έξτρα παρθένο να έχει αυξηθεί από  30% 
στο 75% της παραγωγής τα τελευταία 20 
χρόνια». Στις παραδοσιακές φυτείες που 
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H Μαριάνα Μάτος, είναι γ.γ. του  
Casa do Azeite, του Συνδέσμου 
Πορτογαλικών Βιομηχανιών 
Τυποποιήσεως Ελαιολάδου.

Πορτογαλία, Τυνησία και Χιλή, 
τρεις αναδυόμενες δυνάμεις 
στην παγκόσμια αγορά 

είναι άνυδρες και εκτατικές με μέγιστη 
πυκνότητα 10 δέντρα ανά στρέμμα και κύριες 
ποικιλίες την Chemlali και την Chetoui, 
έχουν προστεθεί, κυρίως  από το 2000 νέες 
πυκνές και υπέρ-πυκνές φυτεύσεις  που 
αποτελούνται από την ισπανική Arbequi-
na. Μεταξύ άλλων, η μεγαλύτερη δύναμη 
της χώρας εξακολουθεί να είναι η τεράστια 
παραγωγή βιολογικού εξαιρετικά παρθένου, 
το οποίο όμως, καταλήγει πολύ συχνά σήμερα 
να προορίζεται για πρόσμειξη με συμβατικά 
ελαιόλαδα αποδίδοντας χαμηλή αξία στον 
Τυνήσιο παραγωγό.  
Σημαντική αδυναμία της παραγωγής 
παραμένει η μεγάλη αυξομείωση κι 
έλλειψη σταθερότητας στην ποσότητα 
παραγωγής - η οποία εξαρτάται και από τη 
βροχόπτωση-  και μετά από διακυμάνσεις 
ανέρχεται στους 170.000 τόνους κατά 
μέσο όρο την περασμένη πενταετία.  Το 
τυνησιακό ελαιόλαδο όπως και το ελληνικό 
προορίζεται κυρίως για εξαγωγή χύμα σε 
ποσοστό 88%, αυτό όμως στο μέλλον μπορεί 
να αλλάξει καθώς κάνουν είσοδο στην αγορά 
νέες δυναμικές τυνησιακές επιχειρήσεις 
που έχουν δεκαπλασιάσει την ποσότητα 
εξαγωγής τυποποιημένου ελαιόλαδου κατά 
την περασμένη δεκαετία.  

ΧΊΛΗ
Στο δρόμο του κρασιού
Ελαιώνες 220.000 στρέμματα
Η Χιλή είναι σύμβολο αυτού του νέου 
ανταγωνισμού.  Τα χιλιανά ελαιόλαδα, 
ακολουθώντας το παράδειγμα των κρασιών, 
μπαίνουν στις διεθνείς αγορές και μάλιστα με 
υψηλές τιμές. Επιπλέον η ελαιοκαλλιέργεια  
αυξήθηκε ραγδαία και σήμερα  είναι από 
τις πιο διαδεδομένες δενδροκαλλιέργειες 
καλύπτοντας περίπου 220.000 στρέμματα. 

Η μεγαλύτερη δύναμη του ελαιολάδου 
της Τυνησίας είναι η τεράστια 

παραγωγή βιολογικού εξαιρετικά 
παρθένου, το οποίο, όμως, καταλήγει 

πολύ συχνά σήμερα να προορίζεται για 
πρόσμειξη με συμβατικά ελαιόλαδα.


