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Τό ελληνικό λάοι εξάγεται καί 

αποφέρει συνάλλαγμα Πϋλύτιμο 
γιά τή χώρα μας. Τό 1976 ή 
Ελλάδα πούλησε σέ χώρες τοϋ 

εξωτερικού 13.000 τόνους λαδιού 
περίπου συνολικής αξίας 555 
εκατομμυρίων δραχμών, πού 
αντιστοιχούν σέ 15,5 εκατομμύρια 
δολλάρια. Οι δυνατότητες όμως 
εξαγωγής είναι πολύ 
περισσότερες. Ή αξιοποίηση τών 
δυνατοτήτων αυτών περιορίζεται 
άπό τους υψηλούς δασμούς πού 
επιβάλλουν οί άλλες χώρες. 
Ό κ. Υπουργός Εμπορίου 
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι 
προωθούνται εξαγωγές 
55.000 τόνων λαδιού πού θά 
αποφέρουν συνάλλαγμα 75 εκατ. 
δολλαρίων. Οί εξαγωγές αυτές 
πραγματοποιούνται χάρη στην 
επιδότηση τους άπό τό Κράτος, 
πού έφθασε τό 1,7 δισ. δρχ. 

Μέ τήν ελιά ασχολούνται, σέ 
μεγάλο ή μικρό βαθμό, 350.000 
αγροτικές οικογένειες, δηλαδή 
περίπου οι μισές άπό τίς 
αγροτικές οικογένειες τής χώρας. 
Μέ τήν αυξημένη τιμή κατά 20-30 
δρχ. τό κιλό, πού προσφέρει ή 
Κοινότητα στό λάδι, τό εισόδημα 
αυτού τού μεγάλου τμήματος τοΰ 
αγροτικού πληθυσμού μας θά 
αυξηθεί κι αυτό είναι πολύ 
σημαντικό. Τό ίδιο σημαντικό είναι 
οτι μέ τήν ένταξη ό ελληνικός 
προϋπολογισμός θά έλαφρώσει 
άπό τό βάρος τών επιδοτήσεων 
τών εξαγωγών τού λαδιού καθώς 
καί άπό τό κόστος πού 
συνεπάγεται ή διατήρηση 
μεγάλων αποθεμάτων. 
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Ό Έλληνας ελαιοπαραγωγός 
αντιμετωπίζει καί σήμερα πολλά 
προβλήματα. Τά σημαντικότερα είναι: 

• Τό μεγάλο κόστος παραγωγής πού 
οφείλεται βασικά στις υψηλές 
δαπάνες γιά εργατικά. Αυτό 
μειώνει τήν ανταγωνιστικότητα 
του ελληνικού λαδιού στις αγορές 
του εξωτερικού. Πράγματι, τό λάδι 
μας σήμερα αντιμετωπίζει 
ανταγωνισμό άπό χώρες πού 
εξακολουθούν νά έχουν χαμηλά 
ημερομίσθια ('Ισπανία, Τυνησία, 
Μαρόκο). 

• Τό μικρό μέγεθος τών 
ελαιοκομικών εκμεταλλεύσεων, 
πού επιπλέον είναι καί 
πολυτεμαχισμένες. Αυτό δέν 
επιτρέπει σοβαρή συμπίεση τών 
καλλιεργητικών δαπανών (π.χ. τήν 
οικονομικά αποδοτική χρήση 
γεωργικών μηχανημάτων). 

• Ή μικρή μέση απόδοση τών 
έλαιοδένδρων, γιατί δέν έχει γίνει 
αξιόλογη συστηματοποίηση τής 
καλλιέργειας. 

• Ό οξύς ανταγωνισμός άπό τά 
σπορέλαια πού προσφέρονται σέ 
πολύ μικρότερες τιμές καί 
συνοδεύονται άπό έντονη 
διαφήμιση, πράγμα πού αυξάνει 
τήν κατανάλωση τους οέ βάρος 
του λαδιού. 

• Ή νοθεία τού λαδιού μέ σπορέλαια 
ή άλλες ουσίες, πού παρατηρείται 
στην αγορά καί πού δυσχεραίνει 
τήν αύξηση τής καταναλώσεως 
τού γνήσιου λαδιού στην ελληνική 
αγορά. 

"Ολα αυτά επιδρούν αρνητικά οτή 
ζήτηση τού λαδιού καί, επομένως, 
στό εισόδημα τού παραγωγού. 
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Πρώτα-πρώτα, θά πρέπει νά ποϋμε cm 
ή καλλιέργεια της ελιάς στην 
Κοινότητα δέν έχει τόση οικονομική 
καί κοινωνική σημασία, όση στή χώρα 
μας. Στην Ε.O.K. ή καλλιέργεια της 
περιορίζεται βασικά στην Ιταλία, πού 
είναι μαζί μέ τήν 'Ισπανία οι πρώτες 
έλαιοπαραγωγικές χώρες στον 
κόσμο, μέ τρίτη τήν Ελλάδα. 

Ή Κοινότητα δέν έχει πλεονάσματα 
σέ λάδι. 'Αντίθετα έχει ελλείψεις, 
πού τίς συμπληρώνει μέ εισαγωγές 
(200.000 τόνους τό χρόνο). Δηλαδή 
χρειάζεται πολύ περισσότερο λάδι 
άπ' ο,τι πλεονάζει σέ μας. 

Γιά τό λάδι, εφαρμόζεται στην Ε.O.K. 
άπό τό 1967 κοινή οργάνωση της 
αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι δέν 
υπάρχουν δασμοί ή άλλοι περιορισμοί 
στό εμπόριο ανάμεσα στά κράτη-μέλη 
της Ε.Ο.Κ. Δηλαδή τό λάδι της 
Ιταλίας μπορεί νά πουληθεί σέ 

οποιαδήποτε χώρα της Κοινότητας 
χωρίς κανένα περιορισμό. 
Πέρα άπό αυτό στην Κοινότητα 
εφαρμόζεται καί ένα ειδικό σύστημα 
προστασίας του λαδιού πού 
παράγεται στίς χώρες της. 

Αυτή ή προστασία τής παραγωγής 
τού λαδιού εξασφαλίζεται 
μέ δύο τρόπους: 

1. Καθορίζεται μιά υψηλή καί 
εγγυημένη τιμή γιά τόν παραγωγό. 
Ή υψηλή τιμή τού λαδιού πού 
απολαμβάνει ó παραγωγός στην 
Ε.Ο.Κ. εξασφαλίζεται μέ τήν 
εισοδηματική ενίσχυση πού τού 
χορηγεί ή Κοινότητα, γιά νά καλύψει 
τή διαφορά μεταξύ της εγγυημένης 
τιμής καί τής τιμής πού επικρατεί 
στην αγορά. 

Αυτές ol εισοδηματικές ενισχύσεις 
πληρώνονται άπό τόν Κοινοτικό 
Προϋπολογισμό καί δέν επιβαρύνουν 

τήν τιμή πού πληρώνει ό 
καταναλωτής. "Ετσι, τό λάδι τής 
σοδειάς 1977/78 πωλείται στό 
εμπόριο 75 δραχμές τό κιλό. Μέ βάση 
τήν τιμή αυτή διαμορφώνεται ή τιμή 
στην οποία αγοράζει ó καταναλωτής. 
Ό παραγωγός όμως, πέρα άπό τίς 75 
δραχμές παίρνει καί 25 δραχμές τό 
κιλό εισοδηματική ενίσχυση από τόν 
προϋπολογισμό τής Κοινότητας. 

2. 'Επιβάλλεται μιά αντισταθμιστική 
εισφορά (ενα είδος δασμού πού κάθε 
τόσο αλλάζει τό ϋψος του) στίς 
εισαγωγές λαδιού στην Κοινότητα 
άπό τρίτες χώρες. Αυτό γίνεται μέ 
σκοπό νά εμποδιστούν οι εισαγωγές 
φθηνότερων λαδιών στην Ε.Ο.Κ. καί 
νά προτιμάται ή κοινοτική παραγωγή. 

Τό καθεστώς αυτό τής 
αντισταθμιστικής εισφοράς είναι 
πού παρεμποδίζει ώς σήμερα τίς 
εξαγωγές τοϋ ελληνικού λαδιού 
στίς χώρες τής Κοινότητας. 

Μέ τήν ένταξη τής 'Ελλάδας στην 
Ε.Ο.Κ. φυσικά θά καταργηθούν οι 
εισφορές αυτές καί έτσι τό λάδι μας 
θά κυκλοφορεί ελεύθερα στίς αγορές 
τής Κοινότητας καί οι παραγωγοί θά 
εισπράττουν τήν εισοδηματική 
ενίσχυση. 

'Ακόμη πρέπει νά τονισθεί ότι ή 
πολιτική εισοδηματικών ενισχύσεων 
τής Κοινότητας αποβλέπει στην 
εξασφάλιση σχετικά χαμηλών τιμών 
γιά τους καταναλωτές τού λαδιού. 
Καί τούτο γιατί, συμπληρώνοντας ή 
Κοινότητα τίς τιμές τού παραγωγού 
μέ εισοδηματικές ενισχύσεις άπό τόν 
κοινοτικό προϋπολογισμό, 
ό καταναλωτής στην Ε.Ο.Κ. δέν 
επιβαρύνεται μέ ολόκληρο τό ϋψος 
τής τιμής πού εισπράττουν 
οί παραγωγοί. 
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Τό υψηλό κόστος τοϋ προϊόντος και 
ή μικρή αποδοτικότητα της 
έλαιοκαλλιέργειας είναι δύο άπό τά 
προβλήματα πού αντιμετωπίζουν καί 
οι ελαιοπαραγωγοί της Κοινότητας. 
Μά τό πιό σοβαρό άπ' όλα είναι 
ό ανταγωνισμός τοϋ λαδιού άπό τά 
σπορέλαια. Τίς συνέπειες τοϋ 
ανταγωνισμού αυτού δέν τίς έχει 
άμεσα υποστεί ακόμη 
ό ελαιοπαραγωγός, γιατί ή Κοινότητα 
μέ τήν πολιτική της καταφέρνει νά 
εξασφαλίζει Ικανοποιητική τιμή καί 
σ' αυτόν καί στον καταναλωτή. 

Ό κίνδυνος άμως των σπορέλαιων 
υπάρχει πάντα καί ή καλύτερη 
αντιμετώπιση του είναι ή βελτίωση 
της ποιότητας καί ή διατήρηση της 
αγνότητας του λαδιοϋ, ή κατάλληλη 
προβολή του καί ή μείωση τοϋ 
κόστους του. Ή αντιμετώπιση αυτή 
δέν έχει πάρει ακόμα συστηματικό 
χαρακτήρα καί αυτό είναι 
μακροπρόθεσμα τό μεγαλύτερο 
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πρόβλημα πού αντιμετωπίζουν οι 
ελαιοπαραγωγοί της Κοινότητας. 

Θά πρέπει νά πούμε οτι ή πολιτική 
πού ακολουθείται μέ τίς 
εισοδηματικές ενισχύσεις τών 
παραγωγών, αποβλέπει στό νά 
κρατάει σέ λογικά επίπεδα τίς τιμές 
πού πληρώνουν οι καταναλωτές, 
ώστε ενα μέρος άπό τίς προτιμήσεις 
του γιά λιπαρές ουσίες νά στρέφεται 
προς τό λάδι τής ελιάς. Μόνη όμως, ή 
πολιτική αυτή δέν είναι αρκετή γιά νά 
έξαοφαλίσει μακροπρόθεσμα τή 
διάθεση τοϋ προϊόντος τών 
ελαιοπαραγωγών. Θά χρειαζόταν καί 
ή δραστηριοποίηση τους γιά νά 
κάνουν τό λάδι τους, πού τελευταία ή 
κατανάλωση του σημειώνει κάποια 
υποχώρηση, πιό ανταγωνιστικό. Αυτό 
πρέπει νά γίνει συνείδηση γενικά τών 
παραγωγών καί νά κινηθούν 
συστηματικά καί μεθοδευμένα μέ τίς 
οργανώσεις τους, προς 
τό σκοπό αυτό. 
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Me ιήν ενταξή μας ο ιήν Ε.Ο.Κ. τά 

Ελληνικό λό@( §α ßpgi kúoetq GFFÖ 
βαοικά προβλήματα του εφόσον θά 
είναι κοινοτικό προϊόν καί θά έχει τήν 
ίδια ακριβώς μεταχείριση né ιό λάδι 
της Κοινότητας, δηλαοή: 

• Οι ελαιοπαραγωγοί μας θά έχουν 
υψηλότερες τιμές, γιατί οι τιμές 
παραγωγού της Ε.Ο.Κ. γιά τό λάδι 
είναι κατά πολύ υψηλότερες άπό 
τίς αντίστοιχες ελληνικές. 
'Αναφέρουμε χαρακτηριστικά άτι 
έάν ή 'Ελλάδα ήταν μέλος της 

• Ε.Ο.Κ., ο'ι τιμές πού θά έπαιρναν οι 
? Έλληνες παραγωγοί θά ήταν κατά 

20-30 δραχμές υψηλότερες, άπό 
τίς τιμές πού παίρνουν τά 
τελευταία χρόνια, γιά κάθε κιλό. 
Πιό συγκεκριμένα, γιά τή σοδειά 
1977/78 ό Έλληνας παραγωγός 
παίρνει 70 δραχμές περίπου τό 
κιλό, ένώ ό συνάδελφος του στην 
Ε.Ο.Κ. παίρνει 100 δραχμές 
περίπου. Γιά τήν περίοδο 76/77 
ό Έλληνας παραγωγός έπαιρνε 
περίπου 57-60 δραχμές τό κιλό, 
ό παραγωγός της Κοινότητας 
γύρω στίς 85. Ό "Ισπανός 
ελαιοπαραγωγός 44-45 καί 
ό παραγωγός της Τυνησίας 
32-37 δρχ. τό κιλό. 

• Θά εξασφαλίζεται άπό τήν 
Κοινότητα ή διάθεση του συνόλου 
της παραγωγής μας. Αυτό σημαίνει 
ότι οί Έλληνες ελαιοπαραγωγοί 
δέν θά αντιμετωπίζουν πιά τά 
γνωστά προβλήματα διαθέσεως 
τού προϊόντος. 

Προβλήματα, όπως είναι τό υψηλό 
κόστος παραγωγής, ή μικρή απόδοση 
των δένδρων, ό ανταγωνισμός των 
σπορέλαιων, δέν βρίσκουν τή λύση 
τους αυτόματα μέ τήν ένταξη καί 
στην περίπτωση, μάλιστα, τοϋ 
ανταγωνισμού των σπορέλαιων 
επιδεινώνονται άπό αυτήν. 

'Εδώ χρειάζεται να αντιδράσουμε 
Ολοι παραγωγοί καί καταναλωτή 
κάνοντας τό χρέος μας, μέ τή 
συμπαράσταση τοϋ Κράτους. 
Γιά τό σκοπό αυτό £χει συσταθεί καί 
ουγκροιηϋει ή ΙΊανελλήνια Εταιρία 
Προστασίας 'Ελαιολάδου, γιά τή 
συστηματική προβολή 
τοϋ έθνικοϋ μας προϊόντος. 

Τι Mei 
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χιοτταραγιογών 

βελτιωμένες μεθόδους 
κηλλιέργειπΓ κπί νή ηίιξήσηιιμε 
t ήν απόδοση ίων έλαιοδένδρων με 
καλύτερες καί περισσότερες 
καλλιεργητικές φροντίδες. 

Γιά παράδειγμα αναφέρουμε τά 
χαμηλά σχήματα των δέντρων, πού 
διευκολύνουν τό μάζεμα του 
καρπού καί περιορίζουν τά 
εργατικά. 'Ακόμη τή σωστή 
λίπανση, τή σωστή καταπολέμηση 
των έχθρων της ελιάς, όπως 
ό δάκος καί ó πυρηνοτρήτης. 

"Ετσι, καί μείωση τού κόστους 
παραγωγής θά πετύχουμε καί 
καλύτερης ποιότητας λάδι θά 
κάνουμε, ώστε τό προϊόν μας. 
νά γίνει ανταγωνιστικό 
στό εξωτερικό. 

Πρέπει ακόμη νά προωθήσουμε 
τήν άπό κοινού έκθλιψη 
ελαιοκάρπου. Αυτό θά μας δώσει 
λάδι καλύτερης ποιότητας καί θά 
μειώσουμε έτσι τό κόστος 
επεξεργασίας του. Όταν λέμε άπό 
κοινού έκθλιψη εννοούμε ότι 
σωστό είναι οι ελιές πού 
μαζεύονται νά στέλνονται 
λίγες-λίγες στό ελαιουργείο καί 
έκεΐ μέ τίς ελιές άλλων 
συγχωριανών νά επεξεργάζονται. 
Είναι λάθος ό κάθε παραγωγός νά 
επιμένει στή χωριστή έλαιοποίηση 
τής δικής του παραγωγής στό 
ελαιουργείο. 
Τό γιατί τό ξέρουν όλοι 
οϊ παραγωγοί χρόνια τώρα. 

Πρέπει νά εμπιστευθούμε τήν 
εμπορία τού προϊόντος μας σέ 
κείνους πού δέν θά 
προσπαθήσουν νά τό νοθεύσουν 
γιά νά κερδίσουν σέ βάρος μας καί 
σέ βάρος τού καταναλωτή. 
'Εγγύηση γι' αυτό αποτελεί 
ό Συνεταιρισμός. 

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε οτι οι 
μικροί Συνεταιρισμοί ενώνονται σέ 
μεγαλύτερους -τίς 'Ενώσεις- καί 
αυτές σέ Πανελλήνιες 

ι 

'Οργανώσεις, όπως ή ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, 
πού μπορούν, όταν τίς 
ενισχύσουμε, μέ τήν προτίμηση 
καί τήν εμπιστοσύνη μας, νά 
διαφημίσουν κατάλληλα τό προϊόν 
μας, προβάλλοντας τίς άριστες 
ιδιότητες του ώστε νά κερδίσουν 
καί νά διατηρήσουν τήν 
εμπιστοσύνη τού καταναλωτή στό 
εσωτερικό άλλα καί στό εξωτερικό. 

'Ακόμη οι Συνεταιρισμοί αυτοί 
διαθέτουν οργάνωση, ανθρώπινο 
δυναμικό καί μέσα γιά νά 
ενημερώσουν τόν καταναλωτή, οτι 
πρέπει νά αγοράζει άπό κείνους 
πού αποτελούν εγγύηση γιά τή 
γνησιότητα τών προϊόντων 
πού εμπορεύονται. 

Μέ αυτό τόν τρόπο βοηθάμε καί 
στην εξυγίανση τού εμπορίου 
τροφίμων πού τόσο χρειάζεται στίς 
μέρες μας γιά νά μήν εκτίθεται σέ 
κινδύνους ή υγεία τού καταναλωτή 
καί ταυτόχρονα νά μή διαρρέει τό 
εισόδημα του γιά νά στηρίζει 
αθέμιτα κέρδη. 
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ατι ó Έλληνας ελαιοπαραγωγός θά 
έχει σημαντικά υψηλότερο εισόδημα 
άπό σήμερα. Αυτό τό εισόδημα 
μπορεί νά τό κάνει μεγαλύτερο, έάν 
φροντίσει νά αυξήσει τήν απόδοση 
των δέντρων του. Δέν άρκεϊ όμως 
αυτό. Θά πρέπει νά διασφαλίσει τήν 
κατανάλωση τοϋ προϊόντος του, 
φροντίζοντας νά τό προστατεύσει 
άπό νοθείες καί νά τό κάνει 
άνταγωνιστικότερο, σέ σύγκριση με 
τά σπορέλαια. Καί τοϋτο θά γίνει έάν 
βελτιώσει τήν ποιότητα του καί 
αναθέσει τήν εμπορία του σέ χέρια 
πού εμπνέουν εμπιστοσύνη. 

Ύστερα άπό όλα αυτά νομίζουμε ότι ό 
κάθε ελαιοπαραγωγός είναι σέ θέση 
νά κρίνει άπό μόνος του αν τόν 
συμφέρει ή όχι ή ένταξη στην Ε.Ο.Κ. 
Καί ακόμη νά καταλάβει ότι ή ένταξη 
δέν λύνει αυτόματα όλα τά 
προβλήματα του. Έχει χρέος 
νά φροντίσει καί ό Ίδιος γιά 
τήν αντιμετώπιση τους. 


