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ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
 
 
Γνωρίζουµε καταρχάς ότι στην Αίγυπτο δεν έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία 3 χρόνια προωθητικές 
δράσεις και ενέργειες για την προβολή ελαιόλαδου και ελιάς από πλευράς ανταγωνιστών µας, 
Ισπανίας και Ιταλίας. Επιπλέον, όπως µας διευκρίνισαν οι συνάδελφοι επικεφαλής των γραφείων 
οικονοµικών & εµπορικών υποθέσεων των πρεσβειών των προαναφερόµενων χωρών, δεν υπάρχει 
πρόθεση -από αµφότερες τις χώρες- για σχετικές προωθητικές ενέργειες στο άµεσο µέλλον. Οι 
διατροφικές συνήθειες του πληθυσµού, η χαµηλή αγοραστική του δύναµη, η σχετικά χαµηλή 
εγχώρια ζήτηση για ελαιόλαδο και η µικρή αυτάρκεια που επιτυγχάνει η Αίγυπτος σε βρώσιµες 
ελιές από την εγχώρια καλλιέργεια ελαιόδεντρων, δεν επιτρέπουν -µε οικονοµοτεχνικά κριτήρια- 
την δαπάνη για διαφηµιστικές εκστρατείες και άλλες ενέργειες για την προβολή των εν λόγω 
προϊόντων. Εντούτοις, περί τα µέσα 2005, ο Υπουργός Γεωργίας της Αιγύπτου ανακοίνωσε κοινό 
επενδυτικό σχέδιο της χώρας του µε την  Ισπανία µε απώτερο στόχο την ενίσχυση της εγχώριας 
παραγωγής ελαιόλαδου µέσω παροχής υπηρεσιών και υποδοµών σε όλους τους Αιγυπτίους 
παραγωγούς. Επιπλέον, η µικτή αιγυπτο-ισπανική επιχείρηση που έχει αναλάβει την υλοποίηση 
του σχεδίου από τα µέσα Σεπτεµβρίου, επιβλέπει την σύνθλιψη περίπου 300 χιλ. τόνων ισπανικού 
ελαιόκαρπου. Η Αίγυπτος παράγει ετησίως µόνο 100 χιλ. τόνους ελαιόκαρπου που καλύπτουν 
µονάχα 10% της εγχώριας ζήτησης. Επιπλέον σηµειώνουµε ότι στα πλαίσια της Αίγυπτο-
Ισπανικής συνεργασίας, η Ισπανία προµηθεύει την Αίγυπτο µε ποικιλίες ελαιόδεντρων για 
βελτίωση της εγχώριας παραγωγής, παρέχει τεχνογνωσία για την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων, 
συγκοµιδή και σύνθλιψη ελαιόκαρπου, παρέχει επιµορφωτικά σεµινάρια και τεχνική κατάρτιση σε 
Αιγυπτίους ελαιοπαραγωγούς κλπ. 

 
Από πληροφορίες που έχουµε συλλέξει, φαίνεται ότι οι Ισπανοί έχουν χρηµατοδοτήσει την 
κατασκευή ελαιοτριβείου όπου τα µηχανήµατα σύνθλιψης του ελαιόκαρπου και παραγωγής 
ελαιόλαδου είναι ιταλικής κατασκευής. Στο ελαιοτριβείο αυτό χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη 
αιγυπτιακός αλλά και ισπανικός ελαιόκαρπος. Το παραγόµενο ελαιόλαδο προορίζεται τόσο για την 
εγχώρια (αιγυπτιακή) όσο και την ισπανική αγορά και σύµφωνα µε τον Αιγύπτιο έµπορο, προωθείται 
ως ισπανικό. Ακολουθεί παρακάτω πίνακας στατιστικών στοιχείων εισαγωγής ελαιόλαδου στην 
Αίγυπτο την τελευταία τριετία. Παρατηρούµε ότι η Αίγυπτος πραγµατοποιεί από την Ελλάδα τις 
περισσότερες εισαγωγές της (σε αξία) ελαιόλαδου. Αυτό οφείλεται κυρίως  στο ότι η Ελλάδα εξάγει 
στην Αίγυπτο πρωτίστως αγνό παρθένο ελαιόλαδο που ως γνωστόν είναι ακριβότερο από το ραφινέ. 
 

Εισαγωγές ελαιολάδου 

(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 

Ελλάδα 114.950 253.698 230.390 
Ισπανία 142.456 183.073 204.396 
Συρία - 55.068 67.773 
Ιορδανία - 13.953 47.899 
Ιταλία 70.680 92.260 34.677 
Πορτογαλία  25.447 - 26.920 
Κύπρος - - 20.381 
Ηνωµένο Βασίλειο - - 2.054 
Λίβανος - 26.848 - 
Τυνησία - 25.120 - 
ΗΠΑ - 23.160 - 

ΣΥΝΟΛΟ** 353.533 673.182 634.492 

Πηγή: CAPMAS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιµές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιµία µετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθµητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 

 



Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου στην Αίγυπτο κατά τύπο. 

(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 

Αγνό παρθένο 225.143 457.192 614.012 
Ραφινέ 128.390 215.989 20.480 

ΣΥΝΟΛΟ** 353.533 673.182 634.492 

Πηγή: CAPMAS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιµές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιµία µετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθµητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 
 
Από την σύνθεση των συνολικών εισαγωγών ελαιόλαδου (ανωτέρω πίνακας) διαφαίνεται ότι η 
Αίγυπτος εισάγει κυρίως παρθένο ελαιόλαδο. Εκτίµηση του Γραφείου µας είναι ότι η προτίµηση 
αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το παρθένο ελαιόλαδο µπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία και 
να αναµιχθεί µε άλλα κατώτερης ποιότητας εγχώρια ελαιόλαδα. Η εκτίµηση αυτή, όπως θα 
διαπιστώσουµε και από τους σχετικούς πίνακες, ενισχύεται από τις ποσότητες ραφινέ ελαιόλαδου 
που εξάγει η Αίγυπτος, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τις εξαγωγές της σε παρθένο ελαιόλαδο. 
Εξάλλου, όπως προαναφέραµε, και όπως διαπιστώνουµε από τον πίνακα που ακολουθεί, τις 
περισσότερες εισαγωγές της σε παρθένο ελαιόλαδο, η Αίγυπτος πραγµατοποιεί από την Ελλάδα. Το 
2003 η Ελλάδα κάλυψε το 51 % των συνολικών εισαγωγών παρθένου ελαιόλαδου της Αιγύπτου και 
το 32,5 % των συνολικών εισαγωγών της σε ελαιόλαδο. Για το 2004 τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: 
55.5 % (παρθένο) και 37,7 % (επί του συνόλου). Για το 2005 τα αντίστοιχα ποσοστά διαµορφώθηκαν 
σε 34,2 % (παρθένο) και 36,3 % (επί του συνόλου). Παρατηρούµε επίσης ότι το 2005 η Αίγυπτος 
εισήγαγε από την Ελλάδα το σύνολο σχεδόν (99,8%) της ποσότητας ραφινέ ελαιόλαδου. Εντούτοις, 
σηµειώνουµε ότι η ποσότητα ραφινέ ελαιόλαδου που εισήγαγε συνολικά η Αίγυπτος το 2005, 
υπολείπεται σηµαντικά από τις αντίστοιχες ποσότητες που είχε εισάγει τα προηγούµενα έτη. 
 

Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου ανά χώρα και τύπο 

(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 

 Παρθένο Ραφινέ Παρθένο Ραφινέ Παρθένο Ραφινέ 

Ελλάδα 114.950 - 253.698 - 209.944 20.446 
Ισπανία 70.968 71.488 118.756 - 204.396 - 
Συρία - - 36.458 - 67.739 34 
Ιορδανία - - - 13.953 47.899 - 
Ιταλία 13.778 56.902 - 92.260 34.677 - 
Πορτογαλία  25.447 - - - 26.920 - 
Κύπρος - - - - 20.381 - 
Ηνωµένο Βασίλειο - - - - 2.054 - 
Λίβανος - - - 26.848 - - 
Τυνησία - - 25.120 - - - 
ΗΠΑ - - 23.160 - - - 

ΣΥΝΟΛΟ** 225.143 128.390 457.192 215.989 614.012 20.480 

Πηγή: CAPMAS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιµές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιµία µετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθµητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 



Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 

 

 
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται οι εξαγωγές ελαιολάδου που πραγµατοποίησε η Αίγυπτος την 
τελευταία τριετία. Παρατηρούµε ότι από τις τρεις κύριες παραγωγές χώρες ελαιολάδου στον κόσµο 
(δηλ. Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα), µόνο στην Ελλάδα η Αίγυπτος δεν πραγµατοποιεί εξαγωγές. Η 
Ισπανία, µόνο το 2005 εισήγαγε ελαιόλαδο από την Αίγυπτο. Η χώρα που υποδέχεται το µεγαλύτερο 
µέρος της εξαγόµενης ποσότητας αιγυπτιακού ελαιολάδου, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2005, είναι 
οι ΗΠΑ. 
  

Εξαγωγές ελαιολάδου 

(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 

Ελλάδα - - - 
ΗΠΑ 359.455 155.604 1.410.606 
Ιταλία 1.199.670 1.642.209 829.330 
Ισπανία - - 456.486 
Μαρόκο 47.553 - 335.423 
Ν. Κορέα - 43.205 66.199 
Ιορδανία - - 47.627 
Ην. Αραβικά Εµιράτα 359.455 23.101 43.244 
Σαουδική Αραβία 24.004 - 13.568 
Λίβανος - 22.144 9.965 
Ολλανδία - - 8.097 

2003

Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου ανά 

τύπο

Ραφινέ

36%

Παρθένο

64%

2004 

Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου ανα 

τύπο

Ραφινέ

32%

Παρθένο

68%

2005 

Σύνθεση εισαγωγών ελαιολάδου ανά τύπο

Ραφινέ

3%

Παρθένο

97%



Γερµανία 132.292 - 3.552 
Ισραήλ 666.971 - - 
Καναδάς 27.401 - - 
Αυστραλία 1.434 - - 
Σουδάν - 12.585 - 

ΣΥΝΟΛΟ** 2.326.809 1.898.847 3.224.096 

Πηγή: CAPMAS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιµές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιµία µετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθµητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 
 

Σύνθεση εξαγωγών ελαιολάδου από την Αίγυπτο κατά τύπο. 

(Αξία σε δολ. ΗΠΑ)* 2003 2004 2005 

Αγνό παρθένο 1.370.812 126.778 282.770 
Ραφινέ 955.997 1.772.068 2.941.326 

ΣΥΝΟΛΟ** 2.326.809 1.898.847 3.224.096 

Πηγή: CAPMAS (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αιγύπτου) 
*Αρχικές τιµές σε Λίρες Αιγύπτου. Ισοτιµία µετατροπής $=5,9731 LE 
**Τυχόν αριθµητικές αποκλίσεις των συνόλων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 
 
Σε συνέχεια και προς ενίσχυση της εκτίµησης του Γραφείου µας για την προτίµηση της Αιγύπτου να 
εισάγει κυρίως παρθένο ελαιόλαδο, να το επεξεργάζεται και στη συνέχεια να το εξάγει 
ραφιναρισµένο, έρχονται τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα. Σύµφωνα µε αυτά, το 2004 η Αίγυπτος 
εξήγαγε συνολικά ελαιόλαδο αξίας 1,9 εκ. δολ. ΗΠΑ εκ του οποίου το 93,3% ήταν ραφινέ. Το 2005 
το ποσοστό του εξαγόµενου από την Αίγυπτο ραφινέ µειώθηκε ελάχιστα στο 91,2% επι των 
συνολικών εξαγωγών της Αιγύπτου. 
 
Για το 2005, το 43,7 % του συνόλου των εξαγωγών ελαιολάδου της Αιγύπτου (αξίας 1,4 εκ. δολ. 
ΗΠΑ) απορροφήθηκε από την αγορά των ΗΠΑ.  
 

  Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 
 
Η δεύτερη µεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές ελαιολάδου της Αιγύπτου για το 2005 αποδείχθηκε η 
Ιταλία. Εντούτοις, η αξία του εισαγόµενου στην Ιταλία αιγυπτιακού ελαιολάδου (829.330 δολ. ΗΠΑ) 
ήταν µειωµένη σχεδόν κατά 50%  από το προηγούµενο έτος 2004. Από την ποσότητα που εξήχθη 
στην Ιταλία, 89% ήταν ελαιόλαδο ραφινέ και µόνον 11% παρθένο. 

2005 

Σύνθεση Εξαγωγών ελαιολάδου προς ΗΠΑ

Ραφινέ

87%

Παρθένο

13%

Από αυτό, 87% ήταν 
ραφινέ και µόνο το 
13% ήταν παρθένο. 

 



  Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 
 
Η τρίτη µεγαλύτερη αγορά για το αιγυπτιακό ελαιόλαδο το 2005 ήταν η Ισπανία, η οποία εισήγαγε 
αποκλειστικά ραφινέ, συνολικής αξίας 456.486 δολ. ΗΠΑ. 
 
Η εικόνα της αιγυπτιακής αγοράς ελαιολάδου σε επίπεδο λιανεµπορίου διαφέρει σηµαντικά από 
κατάστηµα σε κατάστηµα και από περιοχή σε περιοχή. Το ελαιόλαδο, δεν είναι ευρέως διαδεδοµένο 
στην Αίγυπτο και στην συνείδηση των καταναλωτών, άλλα είδη ελαίων καταλαµβάνουν την πρώτη 
θέση. Συγκεκριµένα, η πλειοψηφία των νοικοκυριών χρησιµοποιεί σπορέλαια και οργανικά λίπη για 
το µαγείρεµα και κάλυψη των διατροφικών αναγκών. Τα τοπικά καταστήµατα τροφίµων (µπακάλικα 
κλπ) διαθέτουν στα ράφια τους διάφορες συσκευασίες (από τενεκέδες των 18 κιλών έως τις 
µικρότερες πλαστικές συσκευασίες των ενός και δύο λίτρων) αυτών των τύπων ελαίων. Από αυτά 
ακριβώς τα µαγαζιά τα ελαιόλαδα είτε απουσιάζουν εντελώς ή υπάρχουν σε πολύ µικρές ποσότητες..  
Μεγαλύτερη ποικιλία εγχώριων και εισαγόµενων ελαιολάδων εντοπίζεται στα µεγάλα καταστήµατα 
και αλυσίδες τροφίµων, όπως στα supermarkets “METRO”, “ALFA” και “CARΕFOUR”. Στη 
σχετική έρευνα που πραγµατοποίησε το Γραφείο µας, καταγράφηκαν οι παρακάτω επωνυµίες, 
συσκευασίες και τιµές ελαιολάδων: 
 

Επωνυµία Προέλευση Τύπος* Συσκευασία** Τιµή*** 

DARIA Αίγυπτος Παρθένο 100ml 6,90 
>> >> >> 250ml 17,3 
>> >> >> 750ml 45,1 

WADI FOOD Αίγυπτος Αγνό παρθένο 2Lt πλαστική 103,0 
>> >> >> 1Lt πλαστική 51,3 
>> >> >> 750ml 47,0 
>> >> >> 500ml 33,6 
>> >> >> 250ml 17,5 
>> >> Παρθένο 1Lt πλαστική 45,6 

NAPOLI Αίγυπτος Ραφινέ 500ml 30,6 
SAFI Αίγυπτος Παρθένο 1Lt 43,3 

>> >> >> 500ml 26,1 
>> >> >> 250ml 13,3 

SAPORITO Αίγυπτος Αγνό παρθένο 1Lt 45,0 
>> >> >> 750ml 36,0 
>> >> >> 500ml 25,0 

SAN MARINA Αίγυπτος Αγνό παρθένο 1Lt πλαστική 45,6 
>> >> >> 1Lt µεταλική 50,4 
>> >> >> 750ml 42,0 
>> >> >> 500ml 30,0 
>> >> >> 250ml 16,0 

2005 

Σύνθεση εξαγωγών ελαιολάδου προς Ιταλία

Ραφινέ

89%

Παρθένο

11%



DELIZIE ZARA Ιταλία Αγνό παρθένο 750ml 49,5 
>> >> >> 500ml 36,3 

ELVEA Ιταλία Αγνό παρθένο 1Lt 63,6 
>> >> >> 500ml 34,8 

MANTOVA Ιταλία Αγνό παρθένο 1Lt 66,3 
>> >> >> 500ml 38,8 
>> >> >> 250ml 21,0 

BORGES Ισπανία Αγνό παρθένο 1Lt 60,2 
>> >> >> 500ml 31,3 
>> >> >> 250ml 17,2 
>> >> Ραφινέ 1Lt 56,3 
>> >> >> 750ml 36,5 
>> >> >> 500ml 29,2 
>> >> >> 250ml 16,2 

RAFAEL SALGADO Ισπανία Αγνό παρθένο 500ml 31,5 
>> >> >> 250ml 17,5 

ILLIADA Ελλάδα Αγνό παρθένο 750ml 55,9 
>> >> >> 500ml 41,4 
>> >> >> 250ml 22,8 

MINERVA Ελλάδα Αγνό παρθένο 750ml 49,0 
>> >> >> 500ml 36,0 
>> >> Πυρηνέλαιο 1Lt 36,0 

ASTERIA ANANIAS Ελλάδα Ραφινέ 1Lt 66,0 
>> >> >> 500ml 35,75 

Έρευνα, συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων: Γ. Τοσούνης, Γραµµατέας ΟΕΥ Α΄ 
(*)     Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα επι της συσκευασίας: Αγνό παρθένο = Extra virgin, Παρθένο = 
Virgin,  Ραφινέ = Olive oil 
(**)   Σε γυάλινο δοχείο, εκτός κι αν αναγράφεται διαφορετικά 
(***) Μικρές αποκλίσεις από κατάστηµα σε κατάστηµα. Χρησιµοποιείται ο µέσος όρος. Τιµές σε 
Λίρες Αιγύπτου. 
 
Από τον ανωτέρω πίνακα, παρατηρούµε, όπως είναι άλλωστε αναµενόµενο, ότι τα εισαγόµενα 
ελαιόλαδα είναι φθηνότερα από τα εγχώρια. Παρατηρούµε επίσης -και το σηµείο αυτό χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής- ότι από τα εισαγόµενα στην Αίγυπτο ελαιόλαδα, τα ελληνικά είναι τα 
ακριβότερα. Το γεγονός, µε δεδοµένη τη χαµηλή αγοραστική δύναµη των Αιγυπτίων καταναλωτών 
και τον ανταγωνισµό από τα άλλα εισαγόµενα ελαιόλαδα, δηµιουργεί προβληµατισµό για την εις 
βάθος χρόνου βιωσιµότητα των ελληνικών ελαιολάδων στην αγορά της Αιγύπτου.  
 
Όσον αφορά τις βρώσιµες ελιές, η Αίγυπτος παράγει και εξάγει σε χαµηλές τιµές, τροφοδοτώντας 
και τις αγορές της Ε.Ε. Παρενθετικά αναφέρουµε ότι κατά το ηµερολογιακό έτος 2005, εισήχθησαν 
στην Ελλάδα από την Αίγυπτο, 856 τόνοι βρώσιµων ελιών, συνολικής αξίας 928.549 δολ. ΗΠΑ. Στις 
αλυσίδες καταστηµάτων τροφίµων, κυριαρχούν δύο αιγυπτιακές εταιρείες: Οι “WADI FOOD” και 
“EL SALHEYA”. Οι εν λόγω εταιρείες συσκευάζουν όλων των ειδών βρώσιµες ελιές, π.χ. τύπου 
Καλαµών, µαύρες, πράσινες, γεµιστές, εκπυρηνωµένες, σε φέτες κλπ. Ενδεικτικά αναφέρουµε 
παρακάτω, συσκευασίες και τιµές: 
-Εταιρεία “WADI FOOD”: Ελιές τύπου Καλαµάτας σε γυάλινη συσκευασία του ενός κιλού (µε την 
άρµη) ή 650 γρ. καθαρό βάρος, κοστίζει 19,5 Λίρες Αιγύπτου. Αντίστοιχη συσκευασία για µαύρες 
ελιές κοστίζει 15,2 Λίρες Αιγ. και για πράσινες ελιές 9,45 Λίρες Αιγ. 
-Εταιρεία “EL SALHEYA”: Ελιές πράσινες σε γυάλινη συσκευασία του ενός κιλού (µε την άρµη) ή 
650 γρ. καθαρό βάρος, κοστίζει 6,25 Λίρες Αιγ. και στην ίδια συσκευασία, πράσινες ελιές γεµιστές 
µε καρότο, κοστίζουν 11,7 Λίρες Αιγ. 
 



Υπάρχουν βεβαίως και τυποποιηµένες από το εκάστοτε supermarket (home brand) ελιές όλων των 
τύπων, σε ποικίλες συσκευασίες και σε πιο συµφέρουσες τιµές. Επίσης, στα deli των supermarkets 
διατίθενται ελιές χύδην σε ακόµη πιο οικονοµικές τιµές. Σηµειώνουµε ότι σε κάποιες συσκευασίες 
αιγυπτιακών βρώσιµων ελιών, αναγράφεται ως προσδιορισµός του προϊόντος ο χαρακτηρισµός: 
“Kalamata Olives”. 

 
Τέλος, όσον αφορά στα οργανικά ελαιόλαδα και ελιές, αυτά δεν είναι διαδεδοµένα στην ενταύθα 
αγορά και µονάχα σποραδικά µπορούν να εντοπισθούν στις µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων 
τροφίµων σε επιλεγµένες συνοικίες (κυρίως σε αυτές που διαµένουν ∆υτικοί). 
 
Καταληκτικά, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σφυγµοµετρώντας τη δυναµικότητα της εγχώριας 
αγοράς και µε γνώµονα την αποτελεσµατική και σφαιρική προώθηση των ελληνικών συµφερόντων 
και του ελληνικού ελαιολάδου στην Αίγυπτο, προτείνουµε την υλοποίηση των παρακάτω: 
 
Παροχή τεχνογνωσίας τυποποίησης ελαιολάδου σε Αιγυπτίους παραγωγούς, σε συνδυασµό µε 
παράλληλη εξαγωγή από τη χώρα µας του απαραίτητου σχετικού µηχανολογικού εξοπλισµού. Με 
τον τρόπο αυτό, η χώρα µας ως τρίτη ελαιοπαραγωγός δύναµη στον κόσµο, προσφέρει όπως και οι 
ανταγωνίστριές της χώρες Ιταλία και Ισπανία, τεχνογνωσία στην Αίγυπτο. Παράλληλα όµως, 
επωφελείται από την εξαγωγή στην Αίγυπτο ελληνικού µηχανολογικού εξοπλισµού και από την -
πιθανή- εξάρτιση της τελευταίας από τον εξοπλισµό αυτόν. Παροχή τεχνογνωσίας για βελτίωση 

της καλλιέργειας και απόδοσης των ελαιώνων, σε συνδυασµό µε παράλληλη εξαγωγή από τη χώρα 
µας λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και λοιπών γεωργικών εφοδίων. 
 
Η Ελλάδα, προσφέροντας τη σχετική τεχνογνωσία, δεν απειλείται από την Αίγυπτο (εφόσον αυτή 
υπολείπεται αρκετά στον όγκο αλλά και στην ποιότητα παραγωγής), αντιθέτως συντηρεί και 
επαυξάνει την εικόνα της φίλα προσκείµενης χώρας, ενώ συγχρόνως επωφελείται από τις εξαγωγές 
λιπασµάτων και γεωργικών εφοδίων στην Αίγυπτο, προς βελτίωση της παραγωγής της. Συνεργασία 
Ελλήνων ελαιοπαραγωγών/εξαγωγέων µε Αιγυπτίους εισαγωγείς/επιχειρηµατίες για εξαγωγή 

ανωτέρας ποιότητας ελληνικού ελαιολάδου στην Αίγυπτο µε σκοπό την  -ενδεχοµένως- περαιτέρω 
επεξεργασία του και προώθησή του σε γειτονικές της Αιγύπτου αγορές της Μ. Ανατολής και 
Αφρικής καθώς και της Ευρώπης αλλά και των ΗΠΑ. Συνεργασία Ελλήνων εξαγωγέων µε 
Αιγυπτίους επιχειρηµατίες για εξαγωγή χύδην ανωτέρας ποιότητας ελληνικού ελαιολάδου στην 

Αίγυπτο µε σκοπό την  τυποποίησή του (προκειµένου να επωφεληθούν τα µέγιστα από το χαµηλό 
εργατικό κόστος στην Αίγυπτο) και προώθησή του σε γειτονικές της Αιγύπτου αγορές της Μ. 
Ανατολής και Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Συνεργασία Ελλήνων εξαγωγέων µε 
Αιγυπτίους εισαγωγείς/επιχειρηµατίες για εξαγωγή χύδην βρώσιµων ελιών Καλαµάτας (καθώς και 
άλλων τύπων) µε σκοπό την  τυποποίησή τους (προκειµένου να επωφεληθούν τα µέγιστα από το 
χαµηλό εργατικό κόστος στην Αίγυπτο) και προώθησή τους σε γειτονικές της Αιγύπτου αγορές της 
Μ. Ανατολής και Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 
 
Συνεργασία Ελλήνων - Αιγυπτίων επιχειρηµατιών για επενδυτική δραστηριότητα στην Αίγυπτο, 
στον τοµέα της τυποποίησης ελαιολάδου και ελιών, προκειµένου να επωφεληθούν από τις 
ευεργετικές διατάξεις του επενδυτικού νόµου της Αιγύπτου, µε σκοπό το τελικό προϊόν (επώνυµο 

τυποποιηµένο ελληνικό ελαιόλαδο ανωτέρας ποιότητας – επώνυµες τυποποιηµένες βρώσιµες 
ελιές) να προωθηθεί µε ανταγωνιστική τιµή στην αγορά της Ευρώπης. 



 


