
                                                                                              
 

 
Με ην παξόλ ζαο παξέρεηαη ην δηθαίωκα ρξήζεο ηεο παξνύζαο εθζέζεωο θαη ζε θακία πεξίπηωζε δελ απνθηάηε θαλέλα άιιν δηθαίωκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη εκπξάγκαηα 
ή ελνρηθά δηθαηώκαηα ή δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) επί ηεο εθζέζεωο ηαύηεο. Η έθζεζε δελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί κε θαλέλα ηξόπν ζε ηξίηνπο. 
Οη πιεξνθνξίεο, πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα έθζεζε, δίδνληαη «ωο έρνπλ» ρωξίο θαλελόο είδνπο εγγύεζε, ξεηή ή ζηωπεξή, ζρεηηθά κε ηελ νξζόηεηα, πιεξόηεηα, 
αθεξαηόηεηα ή θαηαιιειόηεηα θάζε πιεξνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ έθζεζε. Σε θακία πεξίπηωζε ε Infobank Hellastat Α.Ε. δελ επζύλεηαη έλαληη ζαο ή νπνηνπδήπνηε 
ηξίηνπ γηα θακία ηπρνύζα ζεηηθή ή απνζεηηθή, πεξηνπζηαθή ή κε, άκεζε ή έκκεζε δεκία πξνθιεζείζα είηε από ηε ρξήζε, είηε από ηε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αδπλακία ρξήζεο 
ηεο εθζέζεωο αθόκα θαη αλ ε Hellastat Α.Ε. είλαη πξνεγνπκέλωο εηο γλώζε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηεο πηζαλόηεηαο πξνθιήζεωο ηέηνηαο δεκίαο, είηε εμαηηίαο εγέξζεωο ό-
πνηαο απαίηεζεο από ηξίην. 
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Μεγάλε άνοδος ηες θεηινής παραγωγής ζηοσς 300.000 ηόνοσς – Μείδον πρόβλεμα ε έλλειψε ησποποίεζες

Ο εγρώξηνο θιάδνο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο 

ειαηνιάδνπ εμεηάδεηαη ζε ππόζθαηη μελέηη ηηρ In-

fobank Hellastat Α.Ε. Σύκθσλα κε ηνλ Νηθνιαΐδε Αιέ-

με, Economic Research & Sectoral Studies Senior 

Analyst, θέηνο αλακέλεηαη ζεκαληηθή αλάθακςε ηεο 

παξαγσγήο ζην επίπεδν ησλ 300.000 ηόλσλ, έλαληη 

κόιηο 131.900 ηόλσλ ηελ πεξίνδν 2013/14. Τα ειαηόδε-

ληξα είλαη θπζηθό λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε παξαγσ-

γηθόηεηα κεηά ηελ πεξζηλή πνιύ ρακειή επίδνζε, ελώ 

ζεηηθά επέδξαζαλ θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Επηπιένλ, νη κεγάιεο απώιεηεο πνπ παξαηεξνύληαη ζε 

Ιζπαλία θαη Ιηαιία έρνπλ δηακνξθώζεη ζε πην ηθαλνπνη-

εηηθά επίπεδα ηηο εγρώξηεο ηηκέο παξαγσγνύ: ζηα ηέιε 

ηνπ πεξαζκέλνπ Μαΐνπ ε κέζε ηηκή ηνπ εμαηξεηηθνύ 

παξζέλνπ ειαηόιαδνπ ζηε ρώξα καο ήηαλ €3,09 ην θηιό, 

πςειόηεξε θαηά 24% ζε εηήζηα βάζε.  

Ωζηόζν, ηα ειιεληθά ειαηόιαδα εμαθνινπζνύλ λα πσ-

ινύληαη ζε ρακειόηεξεο ηηκέο έλαληη ησλ πξντόλησλ 

ησλ αληαγσληζηηθώλ ρσξώλ, γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδν-

ληαη θπξίσο κε ηα ρακειά πνζνζηά ηππνπνίεζεο. Ελ-

δεηθηηθά, νη ηηκέο παξαγσγνύ ζηελ Ιηαιία θπκαίλνληαλ 

ζηα €5,83 ην θηιό, ελώ ζηελ Ιζπαλία ζηα €3,51 ην θηιό.  

Σύκθσλα κε εθηηκήζεηο, θάζε ρξόλν ηππνπνηείηαη πν-

ζνζηό κηθξόηεξν από ην 30% ηεο παξαγσγήο, ελώ ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο εγρώξηαο δήηεζεο θαη ησλ εμα-

γσγώλ θαιύπηεηαη από ηε δηαθίλεζε ρύκα ειαηνιάδνπ, 

γεγνλόο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ρακειά κεξίδηα γηα ηε 

ρώξα καο ζηε δηεζλή αγνξά ηππνπνηεκέλσλ πξντόλησλ. 

Ο όγθνο ησλ εμαγσγώλ δηνρεηεύεηαη θπξίσο ζε ηηαιηθέο 

βηνκεραλίεο, όπνπ ην ειιεληθό ειαηόιαδν επεμεξγάδεηαη 

θαη επαλεμάγεηαη σο ηππνπνηεκέλν.  .  

Η εγρώξηα θαηαλάισζε δεηθλύεη πησηηθή πνξεία: ηελ 

πεξίνδν 2013/2014 εθηηκάηαη ζηνπο 171.000 ηόλνπο, 

εκθαλίδνληαο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ζσξεπηηθή θάκςε 

25%. Η θάκςε ηεο αγνξάο πξνέξρεηαη θπξίσο από ηα 

ηππνπνηεκέλα πξντόληα, θαζώο νη θαηαλαισηηθέο πξν-

ηηκήζεηο κεηαηνπίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό ζην ρύκα ε-

ιαηόιαδν, ην νπνίν έρεη ρακειόηεξε ηηκή θαηά 10% ( ε 

ελ ιόγσ θαηεγνξία θαιύπηεη ην 75% ηεο δήηεζεο). 

Σύκθσλα κε ηελ θ. Ακπειαθηώηε Αληηγόλε, Customer 

Support Manager ηεο IBHS, «Βαζικόηεπη πποϋπόθεζη 

ανάπηςξηρ αποηελεί ο πεπιοπιζμόρ ηηρ διακίνηζηρ σύμα 

ελαιολάδος μέζω αποηελεζμαηικών ελεγκηικών μησανι-

ζμών, ώζηε να αςξηθεί ηο μεπίδιο αγοπάρ ηος επώνς-

μος πποϊόνηορ. Η μεγαλύηεπη διείζδςζη ηων εμθιαλω-

μένων κωδικών θα ενιζσύζει ηην αξιοπιζηία ηος κλάδος, 

ενώ θα πποζδώζει ζηην ελληνική παπαγωγή ηην ππο-

ζηιθέμενη αξία πος ηηρ λείπει ζήμεπα, ιδίωρ ζε διεθνέρ 

επίπεδο». 

Χπημαηοοικονομική ανάλςζη ηος κλάδος 

Σηε κειέηε ηεο Infobank Hellastat αλαιύνληαη νη νηθν-

λνκηθέο θαηαζηάζεηο 113 επηρεηξήζεσλ. Τα βαζηθά ζπ-

κπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ δείγκαηνο ην 2013 ζεκείσ-

ζε αύμεζε 15,7% €474,17 εθ. 

 Τα ΚΠΤΦΑ θαηέγξαςαλ άλνδν 25,4%, θηάλνληαο 

ζηα €33,56 εθ., ελώ ηα ΚΠΦ δηακνξθώζεθαλ ζηα 

€8,21 εθ., έλαληη €2,22 εθ. ην 2012 

 Τν πεξηζώξην ΚΠΤΦΑ ππνρώξεζε ζε 6,7%, ελώ ην 

πεξηζώξην ΚΠΦ βειηηώζεθε ζεκαληηθά ζε 1,3%. 

 Ο δείθηεο ησλ Ξέλσλ σο πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα ην 

2013 απμήζεθε ειαθξώο ζην 1,1 πξνο 1. 

 Οη Απαηηήζεηο εηζπξάρζεθαλ ζε κέζν δηάζηεκα 3,5 

κελώλ. 
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