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ΚΥΡΙΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ 
Η.Α.Ε. 

 
 

Η περίπτωση της αγοράς ελαιολάδου και ορισμένων άλλων προϊόντων.  
 

(Συμπλήρωμα της Έρευνας Αγοράς Τροφίμων και Ποτών Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάϊ) 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον διαφόρων εξαγωγικών 

οίκων της Ελλάδας για διείσδυση στην αγορά των Εμιράτων τόσο στον τομέα των 

τροφίμων γενικά όσο και στο κλάδο του ελαιόλαδου ειδικότερα. Όμως, ενώ οι 

περισσότερες ευρωπαϊκές και μη εταιρείες αλλά και χώρες εφαρμόζουν ειδική εξαγωγική 

στρατηγική (προσφορά επώνυμων προϊόντων ή διαφορετική υιοθέτηση πολιτικής τιμών 

κλπ.), οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έδειξαν κάποια ευελιξία ως προς το θέμα αυτό, με 

συνέπεια τα ελληνικά είδη να πωλούνται ακριβότερα έναντι των ανταγωνιστών τους, 

ιδιαίτερα μετά την ισχυροποίηση του Ευρώ. Ταυτόχρονα, η απουσία διαφημιστικών ή 

άλλων μεθόδων διείσδυσης στην αγορά τα καθιστά μη αναγνωρίσιμα στο ευρύ 

καταναλωτικό κοινό, το οποίο διαθέτει υψηλή αγοραστική δύναμη και παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για νέα ποιοτικά προϊόντα.  

Μία άλλη αναγκαία προϋπόθεση διείσδυσης στην αγορά για τον ίδιο σκοπό είναι η 

συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις κλαδικές εκθέσεις που οργανώνονται στα 

Η.Α.Ε. Οι εκθέσεις αυτές είναι υψηλού επιπέδου και αποτελούν ένα πρώτης τάξεως 

εφαλτήριο για τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου, της Μ. Ανατολής, της Ασίας και της Β. 

Αφρικής γενικότερα. Δυστυχώς λίγες ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στις εκθέσεις που 

γίνονται στα Η.Α.Ε. Σκόπιμη θα ήταν η διοργάνωση στα Η.Α.Ε. έκθεσης ελληνικών 

προϊόντων όπως πραγματοποιούν σε ετήσια βάση χώρες όπως η Τουρκία, η Ιταλία (κ.ά.) 

και γενικά η συμμετοχή μας στις περισσότερες διεθνείς κλαδικές εκθέσεις. 

Η καθημερινή υπερπροσφορά προϊόντων από όλες τις χώρες προς τους διανομείς 

των Η.Α.Ε. τους κάνει να μην απαντούν με email ή φαξ αλλά δείχνουν να ενδιαφέρονται 

για προϊόντα εταιρειών που συμμετέχουν σε Διεθνείς Εκθέσεις και γενικά έχουν μία 

παρουσία στην αγορά (μέσω εκθετηρίου, αποθήκης, κ.ά.).  

Προσπάθειες των τελευταίων χρόνων της  Πρεσβείας για διοργάνωση βραδιών 

ελληνικής κουζίνας σε ξενοδοχεία υψηλής προβολής  προσέκρουσαν τόσο στην αδιαφορία 
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των Ελλήνων εξαγωγέων να επωμισθούν μέρος του κόστους, όσο και στην δυσκολία των 

ξενοδοχείων να βρουν αξιόλογα ελληνικά προιόντα σε ικανοποιητικές τιμές. Έτσι 

παρουσιάζεται το φαινόμενο η ελληνική σαλάτα <<Greek Salad>> ενώ υπάρχει στο 

κατάλογο των περισσοτέρων ξενοδοχείων, να παρασκευάζεται με ελαιόλαδο, φέτα και 

ελιές διαφόρων άλλων χωρών πλην της Ελλάδας, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους των 

αντίστοιχων ελληνικών προϊόντων. 

Σε ανάλογες προσπάθειες που έχουν γίνει παλιότερα (π.χ. Ελληνικές βραδιές στο 

ξενοδοχείο Novotel του Ντουμπάι) η μειωμένη προσέλευση κοινού που σημειώθηκε 

οδήγησε στην διακοπή της εκδήλωσης και στον προβληματισμό για την ανάπτυξη  

παρόμοιων εκδηλώσεων. Το κυριώτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο υψηλό κόστος προβολής 

που απαιτείται για την προσέλκυση του κοινού αλλά και στην πληθώρα των εναλλακτικών 

προτάσεων που δίνονται σε μια πόλη όπως το Ντουμπά που διαθέτει 65 ξενοδοχεία  πέντε 

αστέρων. 

 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η δεξίωση και το δείπνο γευσιγνωσίας του ΟΠΕ 

(Ντουμπάϊ 22/5/2006) υπό τον συντονισμό του Προισταμένου Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάϊ, 

στα πλαίσια του προγράμματος ΚΕΡΑΣΜΑ. Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθησαν 150 

επιλεγμένοι καλεσμένοι (αρμόδιοι προμηθειών τροφίμων, μεγάλων ξενοδοχείων, μάγειροι, 

δημοσιογράφοι γαστρονομίας) καθώς και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. 

Π. Δούκας. Για την επιτυχία της εκδήλωσης εστάλησαν μέσω courier 250 προσκλήσεις, 

έγιναν δύο ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε δύο μεγάλες ημερήσιες εφημερίδες, εδόθη 

συνέντευξη Προισταμένου Γραφείου ΟΕΥ κλπ. 

 

Εισαγωγές ανά χώρα, ποσότητες και αξίες  

 
Οι κυριώτερες εισαγωγές ελαιολάδου ανά χώρα, ποσότητες και αξίες για το έτος 

2005 είναι όπως στους παρακάτω πίνακες, οι οποίοι προέκυψαν ύστερα από συκγριτική 

επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που μας παρείχαν τα κυριώτερα Επιμελητήρια των 

Η.Α.Ε., του Ντουμπάϊ και του Άμπου Ντάμπι, τα οποία όμως δεν μας παρείχαν καθόλου 

στοιχεία για τις εισαγωγές ελιών.  
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Α. Παρθένο ελαιόλαδο 
 

α/α/ Χώρα Αξία σε 

δολάρια 

Βάρος σε 

κιλά 

1 Συρία 1.491.028 667.478 

2 Ιταλία 587.354 174.164 

3 Ιορδανία 501.478 197.357 

4 Παλαιστίνη 477.481 300.441 

5 Ισπανία 417.414 152.244 

6 Τουρκία 384.123 434.895 

7 Κατάρ 263.210 56.930 

8 Τυνισία 232.474 143.459 

8 Ελλάδα 60.243 11.609 

 

Β. Ελαιόλαδο-μη παρθένο  

 

α/α/ Χώρα Αξία σε 

δολάρια 

Βάρος σε 

κιλά 

1 Ισπανία 1.847.863 652.146 

2 Ιταλία 273.268 98.473 

3 Τουρκία 66.797 97.078 

4 Κατάρ 57.138 12.744 

 

 

Προστασία ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ)  

 

Όσο αφορά την προστασία ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) σχετική νομοθεσία δεν 

υφίσταται. Ως γνωστόν οι σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. για το ελαιόλαδο δεν έχουν ακόμη 

πεδίο εφαρμογής σε τρίτες χώρες. Οι όποιες προσπάθειες γίνονται είναι ακόμη σε νηπιακό 

επίπεδο και αφορούν κυρίως συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΟΕ και την Ε.Ε. με τους τοπικούς 

αξιωματούχους.  
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Ειδικά στις ελιές και στο ελαιόλαδο είναι συνηθισμένο φαινόμενο να 

παρουσιάζονται ελιές ή ελαιόλαδο με το διακριτικό KALAMATA ή ATHENA χωρίς 

περαιτέρω διευκρινήσεις χώρας προέλευσης. Την πρακτική αυτή ακολουθούν και μεγάλες 

αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων (πχ Carrefour) καλυπτόμενα πίσω από την έλλειψη 

σαφούς νομολογίας. Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός της υψηλής κατανάλωσης 

μη συσκευασμένης βρώσιμης ελιάς. 

Στον τομέα αυτό η αγορά είναι ανεξέλεγκτη με μεγάλο ποσοστό ελιών αλλά και 

ελαιόλαδου Ιορδανικής, Συριακής και Λιβανέζικης προέλευσης να <<βαφτίζεται >> 

ελληνικό και να πουλιέται για το λόγω αυτό ως και 30% ακριβότερα. Πολλές φορές γίνεται 

ανάμιξη ελαιόλαδων διαφορετικών προελεύσεων για να δημιουργήσουν μείγματα που 

φαίνονται περισσότερο ελκυστικά στο αγοραστικό κοινό. 

 

Τα βιολογικά προϊόντα 

 
Τα βιολογικά προϊόντα δεν τυγχάνουν την αναγνώριση που απολαμβάνουν στην 

Ευρώπη και λόγω κόστους απευθύνονται σε εξαιρετικά περιορισμένο κοινό (κυρίως 

δυτικούς). Παρότι γίνονται προσπάθειες για την επέκταση της αγοράς στον τομέα των 

βιολογικών προϊόντων με δημιουργία μέχρι και εξειδικευμένων <<οικολογικών>> 

καταστημάτων εναλλακτικής διαβίωσης, το ποσοστό της αγοράς που καλύπτουν είναι 

αμελητέο τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η τάση δεν 

παρουσιάζει άνοδο. Όμως τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεν είναι αξιοσημείωτα λόγω 

του σχετικά μικρού αριθμού καταναλωτών που επιθυμούν και είναι σε θέση να πληρώσουν 

υψηλές τιμές για τέτοιες < <πολυτέλειες>>, εντούτοις η τάση υπάρχει και είναι 

μαθηματικά βέβαιο ότι θα ακολουθήσει την ανοδική πορεία που παρατηρείται σε άλλες 

οικονομικά εύρωστες χώρες.. Στην φάση αυτή ισχύει το ότι όποιος εισέλθει νωρίτερα στην 

αγορά θα τύχει της εύνοιας του αγοραστικού κοινού στον τομέα της αναγνώρισης του 

προϊόντος. Άγγλοι, Ιταλοί, αλλά και Γερμανοί και Γάλλοι έχουν ήδη εισάγει σημαντικό 

αριθμό προϊόντων τους στην αγορά με αρκετά από αυτά να αναφέρουν σαν χώρα 

παραγωγής ή προέλευσης την Ελλάδα υπό το σήμα βέβαια αλλοδαπής εταιρείας. Τα 

προϊόντα αυτά εκτός από τις ελιές και το ελαιόλαδο είναι το μέλι, τα βότανα, τα αρωματικά 
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καρυκεύματα αλλά και οι ξηροί καρποί, τα γλυκά κουταλιού και τα μη αλκοολούχα 

ηδύποτα..  

Η ντόπια ανώτερη τάξη είναι ενήμερη για τα εισαγόμενα προϊόντα καθώς και για 

τις νέες τάσεις στις διατροφικές συνήθειες που προτάσσουν <<λιγότερη>> κατανάλωση σε 

καλύτερης ποιότητος προϊόντα. Αν και δεν υπάρχει η κουλτούρα της εναλλακτικής 

διαβίωσης που συμπεριλαμβάνει την ευρεία χρήση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, η 

άνοδος του βιοτικού επιπέδου σε ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών τους έχει 

δημιουργήσει την ροπή για μια εναλλακτική προσέγγιση στις διατροφικές συνήθειες τους. 

Όμως πάλι ισχύει το ό,τι ακριβότερο είναι καλύτερο αρκεί να συνοδεύεται από ένα γνωστό 

επώνυμο προϊόν (brand name).  

Ο δυτικός καταναλωτής ακολουθεί τα δικά του διατροφικά πρότυπα. Σε αναλογία 

πληθυσμού αποτελεί μόνο το 5% του συνόλου αλλά το τμήμα αυτό του πληθυσμού είναι 

οικονομικά εύρωστο με διάθεση να ξοδέψει και να πειραματιστεί σε νέες γεύσεις. Το τμήμα 

αυτό των καταναλωτών αποτελεί και διαμορφωτή τάσεων (opinion leader) για ένα μεγάλο 

μέρος του συνόλου του πληθυσμού που προσπαθεί με κάποια χρονική υστέρηση να τον 

ακολουθήσει. 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την Έρευνα Αγοράς 

Τροφίμων και Ποτών στα Η.Α.Ε. (28 σελ.) του Γραφείου ΟΕΥ Ντουμπάϊ.  


