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K 
άνοντας έναν απολο-
γισμό της πορείας του 
ελληνικού ελαιόλαδου 
μέσα στα χρόνια της 
κρίσης σε συνέντευξη 

που έδωσε στο «Ελαίας Καρπός», 
με αφορμή την επανεκλογή του ως 
προέδρου του ΣΕΒΙΤΕΛ, ο Γρηγόρης 
Αντωνιάδης είναι μετρημένα αισιόδο-
ξος.  «Το θετικό στοιχείο της πορείας 
του ελαιόλαδου μέσα στην περίοδο 
της κρίσης είναι ότι αυξήθηκαν οι 
εξαγωγές επώνυμου, τυποποιημένου 
προϊόντος από τους 15.000 τόνους  της 
περασμένης δεκαετίας, σε 40.000 τό-
νους σήμερα. Κι αυτό συνέβη παρά την 
οικονομική αβεβαιότητα, το στέρεμα 
του δανεισμού και την υψηλή φορο-
λόγηση που έχει επιβληθεί, 
Bέβαια με το δεδομένο ότι η  
παγκόσμια αγορά επώνυμου 
τυποποιημένου προϊόντος, 
στην οποία απευθύνεται 
το ελληνικό ελαιόλαδο, 
ξεπερνά σε ετήσια βάση τους 
700.000 τόνους, δεν εφησυ-
χάζουμε, διότι γνωρίζουμε 
ότι το δικό μας προϊόν έχει τη 
δυναμική να πετύχει ακόμη 
και διπλασιασμό αυτής της 
ποσότητας, ώστε να φτάσου-
με να εξάγουμε 70.000-
80.000 τόνους. Κάλλιστα, 
δηλαδή, μπορούμε να τυπο-
ποιήσουμε μεγάλη ποσότητα 
ελληνικού ελαιολάδου που 
εξάγεται χύμα, και έτσι να 
έχουμε πολύ μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία για το 
προϊόν, μικρότερη εξάρτηση 
από τις διαθέσεις των Ιταλών 
γειτόνων μας και ασφαλέστε-
ρη προοπτική για το μέλλον».

Συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες
Επιπλέον, το γεγονός ότι η αύξηση 
των εξαγωγών δεν έγινε μέσα από τα 
κανάλια της ομογένειας, αλλά μέσα από 
τη συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες 
λιανικής, κάνει την επιτυχία ακόμα 
πιο σημαντική. «Μέχρι και το 2000, 
πελάτες μας ήταν, κατά κύριο λόγο, 
η  ελληνική παροικία της  «Αστόρια» 
στην Ν. Υόρκη, οι ομογενείς μας στην 
Αυστραλία και αλλού.  Την περασμένη 
δεκαετία,  το ελληνικό επώνυμο ελαιό-
λαδο όμως άνοιξε νέες πόρτες, κέρδισε 
το μεγάλο στοίχημα και μπήκε στα 
ράφια των μεγάλων αλυσίδων λιανικής 

ισότιμα δίπλα στο ιταλικό και το ισπανι-
κό», θα πει ο ίδιος.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές του χύμα, 
σύμφωνα με τον Αντωνιάδη  θα μπο-
ρούσε να τις χαρακτηρίσει κανείς και 
αναγκαίες, διότι εξασφαλίζουν ισορρο-
πία στην αγορά, και σε περίπτωση που 
έλειπαν, θα προέκυπταν προβλήματα 
διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία θα 
επηρέαζαν αρνητικά τις τιμές του προ-
ϊόντος και το εισόδημα των Ελλήνων 
ελαιοπαραγωγών.  

Αλλαγή φιλοσοφίας
Ο κ. Αντωνιάδης δεν είναι αισιόδοξος 
για την προοπτική αλλαγής φιλοσοφί-
ας, ώστε να συσπειρωθούν οι παραγω-
γοί και με συνεταιριστική κουλτούρα 

να αντιμετωπίσουν προκλήσεις της 
αγοράς αλλά και να πετύχουν μείωση 
του κόστους παραγωγής. «Δυστυχώς,  
δεν  διαφαίνονται μεγάλες αλλαγές 
σε βασικά προβλήματα που δημιουρ-
γούν πολυδιάσπαση στην παραγωγή 
του ελαιόλαδου και ανεβάζουν έτσι 
το κόστος του προϊόντος σε σχέση με 
τον ανταγωνισμό. Σε αντίθεση με την 
Ισπανία, για παράδειγμα, όπου το ελαι-
όλαδο αποθηκεύεται σε πολύ μεγάλα 
ελαιοτριβεία τα οποία είναι σε θέση 
να παρέχουν στην αγορά μεγάλες πο-
σότητες προϊόντος, στη χώρα μας  ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό του προϊόντος 
αποθηκεύεται στα σπίτια των παρα-
γωγών. Υπάρχουν, βέβαια, εξαιρέσεις, 

όπως στην Κρήτη και στη Λακωνία, 
όπου το συνεταιριστικό κίνημα έχει 
προχωρήσει και το ελαιόλαδο αποθη-
κεύεται στα ελαιοτριβεία, κάτω από 
σωστές συνθήκες. 
Επιπλέον, είναι λίγες οι περιπτώσεις 
των ελαιοτριβείων που κάνουν κοινή 
έκθλιψη,  και αυτό, κυρίως, λόγω της 
φιλοσοφίας του παραγωγού να μην 
αναμειγνύει τον καρπό του με τον 
καρπό άλλου καλλιεργητή. Έτσι, όμως, 
δημιουργούνται καθυστερήσεις που, 
μεταξύ άλλων αυξάνουν το κόστος πα-
ραγωγής. Κατά συνέπεια, ήδη από την 
αφετηρία, έχουμε δύο μειονεκτήματα 
που αυξάνουν το κόστος του προϊό-
ντος  σε σχέση κυρίως με την Ισπανία. 
Θεωρώ ότι προβλήματα όπως αυτά που 

οφείλονται στην έλλειψη 
συνεταιριστικής κουλτού-
ρας, θα εξακολουθήσουν να 
επηρεάζουν αρνητικά, του-
λάχιστον στο ορατό μέλλον, 
το κόστος και  την ανταγω-
νιστικότητα του ελληνικού 
ελαιόλαδου». 
Εστιάζοντας στην εσωτερική 
αγορά ο κ. Αντωνιάδης δεν 
αισιοδοξεί ότι θα λυθεί το 
πρόβλημα του παράνομου 
χύμα ελαιόλαδου. «Οι δομές 
της ελληνικής οικογένειας 
και κοινωνίας, καθιστούν 
πολύ δύσκολο να ξεπερα-
στεί η αδυναμία διανομής 
παράνομου χύμα ελαιόλαδου 
-στους γνωστούς ανώνυμους 
15κιλους τενεκέδες- που 
αποστερεί τον κλάδο από 
έσοδα και κέρδη τα οποία 
θα μπορούσαν να διοχετευ-
τούν προς την ενίσχυση των 

εξαγωγών ενώ παράλληλα, τροφοδοτεί 
την φοροδιαφυγή», θα πει ο ίδιος.

Χρειάζονται 
ρεαλιστικοί στόχοι 
Η περίφημη μελέτη Mc Kinsey για την 
αγροτική οικονομία, που είχε προβλη-
θεί πολύ από τα μίντια, μπορεί να είχε 
σωστό σκεπτικό, κατά τον κ. Αντωνιά-
δη, αλλά στην πράξη το μοντέλο που 
πρότεινε για το ελαιόλαδο δεν ήταν 
ρεαλιστικό. «Νομίζω ότι έχει παρε-
ξηγηθεί από τα μέσα και την κοινή 
γνώμη η μελέτη της Mc Kinsey.  Η κα-
τεύθυνση της μελέτης είναι σωστή, με 
την έννοια ότι αναδεικνύει πρόβλημα 
του κατακερματισμού στην παραγωγή 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ ΤΟ 2002 εκτελεί καθήκοντα 
Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας  
του Ομίλου Unilever και  
Αντιπρόεδρου στο ΔΣ της εταιρείας 
όπου εργάζεται από το 1984

ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ του 
ΣΕΒΙΤΕΛ, Πρόεδρος του  ΣΔΕ, 
Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒΤ 
(Σύνδεσμος Ελληνικών 
Βιομηχανιών Τροφίμων) και 
Μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΒΕΠ 
(Ελληνικός Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Επώνυμων 
Προϊόντων)

Σηκώνει και 
διπλάσιες 
εξαγωγές  
το επώνυμο

Γρηγόρης Αντωνιάδης 
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διαμόρφωση μιας στρατηγικής  για το 
ελληνικό ελαιόλαδο, από όλους τους 
φορείς,  ο κ. Αντωνιάδης ισχυρίζεται 
ότι η πρόσφατη επανεκκίνηση της 
Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργά-
νωσης Ελαιόλαδου, θα παίξει ρόλο. 
«Βρισκόμαστε σε μια καλή συνεννό-
ηση όλοι οι συμμετέχοντες θεσμικοί 
φορείς, του πρωτογενούς τομέα που 
εκφράζεται μέσω της νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 
και του ΣΑΣΟΕΕ, της μεταποίησης, 
μέσω του νεοσύστατου Πανελληνίου 
Συνδέσμου Ελαιουργείων (ΠΑΣΕΛ), 
της τυποποίησης και των εξαγωγών, 
μέσω του ΣΕΒΙΤΕΛ με την ενιαία του 
μορφή μετά την συγχώνευση με τον 
ΕΣΒΙΤΕ και του ΣΠΕΛ, που εκπροσω-
πεί τα πυρηνελαιουργεία.  Η προτεινό-
μενη στρατηγική από την πλευρά της 
ΕΔΟΕ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και 
θα υποβληθεί σύντομα στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης».

Ανταποδοτική εισφορά
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν 
βήματα για την προβολή του ελληνικού 
ελαιόλαδου είναι να  συγκεντρωθούν οι  
αναγκαίοι πόροι. Το μέσο που προτείνει 
ο ΕΔΟΕ, όπως αναφέρει ο κ. Αντωνιά-
δης,  είναι να θεσπιστεί  η ανταποδοτική 

εισφορά που θα εισάγει ένα παρακρά-
τημα από όλους τους συμμετέχοντες 
στον τομέα υπέρ της διεπαγγελματικής 
οργάνωσης. «Η ανταποδοτική εισφορά 
αποτελεί μια αποδεδειγμένα αποτελε-
σματική πρακτική που έχει εφαρμοστεί 
στην Ισπανία, ενώ πρόσφατα θεσπί-
στηκε και στην Τυνησία. Πρόκειται για 
ένα μικρό παρακράτημα το οποίο, στην 
περίπτωση της Ισπανίας, ανέρχεται 
σε 6 ευρώ ανά τόνο ελαιολάδου, και 
για την Διεπαγγελματική Οργάνωση 
Ελαιολάδου, μεταφράζεται σε οικονομι-
κούς πόρους της τάξης των 6 εκατ. και 
πλέον ευρώ το χρόνο, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη, του 
ισπανικού ελαιόλαδου,  
Στη δική μας περίπτωση θα μπορούσα-
με να ξεκινήσουμε με ένα χαμηλότερο 
παρακράτημα, της τάξης, π.χ. των 1-2 
ευρώ ανά τόνο ελαιόλαδου, σε όλα τα 
στάδια διακίνησης του προϊόντος και 
όχι μόνο στον παραγωγό. Κάτι τέτοιο 
θα μας επέτρεπε να συγκεντρώσουμε 
περίπου 200.000-400.000 ευρώ 
το χρόνο, ένα σεβαστό ποσόν που θα 
έδινε στην ΕΔΟΕ τη δυνατότητα να 
υλοποιήσει δράσεις ανάδειξης, ανα-
βάθμισης και προβολής του ελληνι-
κού ελαιόλαδου».

Ιστορικό
Η ιστορία του ΣΕΒΙΤΕΛ ξεκινά το 
1964, όταν ιδρύθηκε ο προκάτο-
χος φορέας, ο «Πανελλήνιος Σύν-
δεσμος Εξαγωγέων Ελαιολάδου» 
ο οποίος εκπροσωπούσε, κυρίως 
τις εξαγωγικές ελαιουργικές επι-
χειρήσεις. Με τη σημερινή του 
μορφή, αλλά κάτω από τον τίτλο 

«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομη-
χάνων Τυποποιητών Εξαγωγέ-
ων Ελαιόλαδου» λειτούργησε από 
το 1981. Η επωνυμία άλλαξε σε 
«Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομη-
χανιών Τυποποιήσεως Ελαιολά-
δου», ΣΕΒΙΤΕΛ, όπως παραμένει 
μέχρι σήμερα. 

ελαιόλαδου. Ωστόσο η πρόταση για 
τη δημιουργία δύο μόνο τεράστιων 
ελαιοτριβείων που θα καλύπτουν όλη 
τη χώρα δεν είναι εφικτή. Δεν είναι 
άλλωστε και ρεαλιστικό να λειτουργή-
σει ένα μοντέλο που θα απαιτούσε για 
παράδειγμα τη μεταφορά του καρπού 
σε μεγάλη απόσταση, έως και 300 
χιλιόμετρα από το σημείο παραγωγής, 
προκειμένου να γίνει η έκθλιψη». 
Η μελέτη όμως βρίσκει σύμφωνο τον 
ΣΕΒΙΤΕΛ «με την έννοια ότι χρειάζεται 
να συσπειρωθούν οι παράγοντες της 
παραγωγής για να επιτύχουν συνέργει-
ες. Συγκεκριμένα πρέπει να δημιουρ-
γηθούν συνομαδώσεις και να συνενω-
θούν οι παραγωγοί σε συνεταιρισμούς 
αλλά και σε επίπεδο ελαιοτριβείων  και 
μονάδων μεταποίησης μεγαλύτερης 
κλίμακας, οι οποίες θα επεξεργάζονται 
και θα διακινούν ποσότητες που δεν 
είναι δυνατόν να παραχθούν ή να μετα-
ποιηθούν στο τοπικό επίπεδο.  
Για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να 
δοθούν οικονομικά κίνητρα μέσω της 
μείωσης φορολογίας ή της προώθησης 
μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου του 
ΕΣΠΑ δράσεων που θα ενισχύουν τις 
πρωτοβουλίες ανάπτυξης clusters», θα 
πει ο κ. Αντωνιάδης.

Λύση το «Product of Greece»
Είναι γνωστό ότι το ελληνικό ελαιό-
λαδο βρίσκεται απέναντι στο ιταλικό 
στον ανταγωνισμό όσον αφορά σε 
μάρκετινγκ, αφού οι ξένοι καταναλω-
τές αντιλαμβάνονται ως ποιοτικό το 
ιταλικό ελαιόλαδο. Αντίστοιχα όσον 
αφορά το κόστος, το ελληνικό προϊόν 
βρίσκεται αντιμέτωπο με το ισπανι-
κό ελαιόλαδο που έχει χαμηλότερη 
τιμή. Ποια πρέπει να είναι λοιπόν η 
στρατηγική για διαφοροποιηθεί και να 
διεκδικήσει το ελληνικό ελαιόλαδο τη 
θέση που του αξίζει στη διεθνή αγορά; 
«Αναμφίβολα, έχουμε ένα καλής 
ποιότητας προϊόν, δεν είμαστε όμως 
οι μόνοι», θα πει ο κ. Ανωνιάδης.  «Η 
εικόνα του ελαιολάδου έχει εξελιχθεί 
θετικά, κάτι που δίνει προοπτικές για 
αυξημένες προσδοκίες στο μέλλον. 
Αρκετές τυποποιητικές επιχειρήσεις 
του κλάδου έχουν πετύχει καλές συ-
νεργασίες με τα δίκτυα διανομής στις 
μεγάλες αγορές του εξωτερικού, ενώ 
γενικά η φήμη του δικού μας ελαιόλα-
δου είναι θετική στο χώρο του εμπο-
ρίου. Όσο όμως ο καταναλωτής δεν το 
ξέρει και δεν το δοκιμάζει, το ελληνικό 
ελαιόλαδο θα παραμένει άγνωστο στο 
ευρύ κοινό. Προκειμένου, λοιπόν, 
να ενισχύσει τη θέση του στη διεθνή 

αγορά, το ελληνικό ελαιόλαδο χρειά-
ζεται μια εθνική στήριξη για το brand 
‘’Product of Greece’’. Αυτό που χρειά-
ζεται συγκεκριμένα είναι, παράλληλα 
με τα προγράμματα προβολής ευρω-
παϊκού ελαιόλαδου, να αναπτύξουμε 
εθνικά προγράμματα για να προβά-
λουμε ειδικά το ελληνικό ελαιόλαδο. 
Για παράδειγμα, η Ισπανία έκανε μια 
διαφημιστική καμπάνια στην Ινδία 
με πόρους της Ε.Ε., που προωθούσε, 
γενικά, το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο. 
Ταυτόχρονα, όμως, υλοποίησε ένα 
πρόγραμμα προβολής με εθνικούς 
πόρους για το brand «Olive oil from 
Spain», μεγιστοποιώντας την προβολή 
και το όφελος για το ισπανικό ελαιόλα-
δο», συμπληρώνει ο κ. Αντωνιάδης.

Είναι βιώσιμες  
οι μικρές επιχειρήσεις
Σχετικά με την ανάδειξη πολλών 
μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του 
ελαιόλαδου ο κ. Αντωνιάδης πιστεύει 
ότι είναι βιώσιμες οικονομικά με την 
προϋπόθεση ότι προσανατολίζονται 
στις εξαγωγές, αξιοποιώντας μεταξύ 
άλλων καινοτόμα μοντέλα μάρκε-
τινγκ, ηλεκτρονικό εμπόριο. «Εκτιμώ 
ότι, επειδή έχουν χαμηλότερο κόστος 
λειτουργίας, αρκετές από αυτές τις 
μικρές επιχειρήσεις έχουν δυνατότη-
τες επιβίωσης. Βέβαια, είναι πολύ πιο 
δύσκολο να επιβιώσουν στην εσωτερι-
κή αγορά, εκτός εάν επικεντρωθούν σε 

στοχευμένες πωλήσεις, διότι σ’ αυτήν 
εξακολουθεί να διακινείται, σε πολύ 
μεγάλο βαθμό, το χύμα ελαιόλαδο».
Ένας άλλος κίνδυνος που επισημαί-
νει ο κ. Αντωνιάδης για τις μικρές 
επιχειρήσεις, είναι να στοχεύουν, με 
οδηγό το εφήμερο κέρδος,  αποκλει-
στικά σε niche τμήματα της αγοράς 
που μπορούν όμως να απορροφήσουν 
μόνο πολύ μικρές ποσότητες, δημι-
ουργώντας μακροπρόθεσμα συνθή-
κες αστάθειας. «Ειδικά τα τελευταία 
χρόνια, στα ράφια υπερπολυτελών 
καταστημάτων, εμφανίζονται κάποια 
-ελάχιστα- ελαιόλαδα με χαμηλές, 
«αποκλειστικές» πωλήσεις, οι δημι-
ουργοί των οποίων θεωρούν ότι με μια 
εντυπωσιακή συσκευασία μπορούν 
να τιμολογήσουν το προϊόν τους σε 
ιδιαίτερα ψηλή τιμή και να εξασφα-
λίσουν ικανοποιητικά κέρδη, Αυτή η 
προσέγγιση δεν είναι ούτε ασφαλής, 
ούτε ορθολογική. Οι μικρές επιχειρή-
σεις, όπως, άλλωστε, κατ’ αναλογία και 
οι μεγάλες θα πρέπει, ίσως, να εστιά-
σουν στην ισορροπία  μεταξύ τιμής, 
συσκευασίας, κόστους παραγωγής και 
καναλιών διανομής, εξασφαλίζοντας 
ένα minimum εξαγωγών, περίπου 50 
τόνους το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση 
ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι οι μικρές 
επιχειρήσεις παίζουν πολύ σημαντι-
κό ρόλο στην αύξηση διείσδυσης του 
ελληνικού ελαιόλαδου στις αγορές του 
εξωτερικού», θα πει ο ίδιος.
Όπως ανέφερε ο κ. Αντωνιάδης, εξάλ-
λου, η διεύρυνση της συμμετοχής των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ΣΕ-
ΒΙΤΕΛ είναι πρόθεση  του Συνδέσμου, 
«θεωρώ ότι η βοήθεια και η στήριξη 
που θα έχουν από τον Σύνδεσμο θα 
είναι θετική και χρήσιμη για τις επιχει-
ρηματικές τους αποφάσεις».

Οι στόχοι του ΣΕΒΙΤΕΛ 
τα επόμενα χρόνια
Για την πρόσφατη ρύθμιση που κάνει 
υποχρεωτική τη φιάλη τυποποιημέ-
νου ελαιόλαδου στα εστιατόρια, όσον 
αφορά στην επιτραπέζια χρήση, που 
τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιανουά-
ριο του 2018,  ο κ. Αντωνιάδης σχολι-
άζει,  «πρόκειται για μια απόφαση που 
αποτελούσε αίτημα του ΣΕΒΙΤΕΛ επί 
πολλά χρόνια και η οποία θα συμβάλει 
στην προστασία και την ανάδειξη της 
ποιότητας του ελαιολάδου, στη νόμιμη 
λειτουργία της αγοράς και στην ανα-
βάθμιση της εικόνας του προϊόντος 
στην τουριστική αγορά».
Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του κλά-
δου όσον αφορά τη συσπείρωση για τη 
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