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Διεθνής Έκθεση Ελαιόλαδου-World Olive Oil Exhibition, Μαδρίτη, 27-28 Μαρτίου 

2019. Ομιλία κ. Jaime Lillo, Διευθυντή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ελιάς 

 

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η 8η Διεθνής Έκθεση Ελαιόλαδου, World Olive Oil Exhibition, 

μεταξύ 27 και 28 Μαρτίου τ.έ., στο χώρο της Ifema, επίσημου διοργανωτή εκδηλώσεων της 

Μαδρίτης. Στην έκθεση συμμετείχαν εταιρείες από την Ισπανία, την Ιταλία, την Τυνησία, τη 

Νότια Αφρική, την Κίνα και ειδική αντιπροσώπευση στη φετινή διοργάνωση είχε το Μαρόκο, 

το οποίο συμμετείχε με το δικό του περίπτερο.  

 

Στην έκθεση, πέραν των εταιρειών, οι οποίες εξέθεσαν τα ελαιόλαδά τους και λοιπά προϊόντα 

τους, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια καθώς και ειδικές εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και τις δύο 

ημέρες. Επιπροσθέτως, δόθηκαν τα βραβεία σε εταιρείες και εκπροσώπους που είχαν 

συνεισφορά με καινοτόμες ιδέες και προϊόντα για την αγορά του ελαιόλαδου. Παράλληλα, 

υπήρχε ειδικός χώρος, στον οποίο οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ποικιλία 

από τα καλύτερα ελαιόλαδα στο κόσμο. 

 
Το γραφείο μας παρακολούθησε την πλειοψηφία των σεμιναρίων. Η πρώτη ομιλία του κ. 

Jaime Lillo, Διευθυντή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ελιάς, αφορούσε την αγορά του 

ελαιόλαδου παγκοσμίως καθώς και τις προοπτικές αυτού τα επόμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, 

τα τελευταία 25 χρόνια η παραγωγή έχει διπλασιαστεί, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί και η 

ζήτηση για το εν λόγω προϊόν. Συγκεκριμένα, η αύξηση της προσφοράς οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην εφαρμογή βελτιωμένης τεχνολογίας αλλά και λόγω της αλλαγής των καιρικών 

φαινομένων, θέμα το οποίο όμως έχει αρχίσει να ανησυχεί τους παραγωγούς.  

 
Ακόμη, η κατανάλωση αυξάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι η παραγωγή, δεδομένου ότι η 

ζήτηση για ελαιόλαδο έχει αυξηθεί σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα όμως σε χώρες, 

οι οποίες δεν διαθέτουν ελαιόδεντρα, όπως η Β. Αμερική, η Αυστραλία αλλά και η Κίνα, της 

οποίας η ζήτηση αυξάνεται με ταχύ ρυθμό.  

 
‘Όσον αφορά το 2019, η εσοδεία των μεγαλύτερων παραγωγών, ήτοι στην Ισπανία, την Ιταλία, 

την Τουρκία αλλά και στην Ελλάδα, αναμένεται να μειωθεί. Εφόσον η ζήτηση παραμείνει 

σταθερή, θα υπάρξει ισορροπία στην παγκόσμια αγορά του ελαιόλαδου. Αν και ο κ. Lillo 

απέφυγε να κάνει ακριβής πρόβλεψη για το μέλλον του κλάδου όσον αφορά τη συνολική 

παραγωγή και τη ζήτηση, δήλωσε ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το τρέχον έτος η παραγωγή 

θα μειωθεί, ενώ υπάρχει αβεβαιότητα από την σκοπιά της κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, ενώ 

αναμένεται αύξηση στην αγορά της Κίνας, τα επόμενα χρόνια δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί 

η τάση στην αγορά. Επιπλέον, το 2019 η κατανάλωση ελαιόλαδου στις χώρες της Βόρειας 

Αμερικής, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία αλλά και τη Βραζιλία αναμένεται να αυξηθεί, 

με τη μεγαλύτερη αύξηση, της τάξεως του 31%, να προβλέπεται στην Αυστραλία. 

 
Τέλος, ομιλία έγινε και σχετικά με τα βραβεία έξτρα παρθένου ελαιόλαδου, τα οποία 

απονέμονται κάθε χρόνο από τη Evooleum. Από τα 100 καλύτερα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα 

του κόσμου, 71 προέρχονταν από την Ισπανία, 12 από την Ιταλία, 4 από την Πορτογαλία, 2 

από την Κροατία και ένα από τη Σλοβενία. Τις πρώτες δέκα θέσεις καταλαμβάνουν οκτώ 

ελαιόλαδα από την Ισπανία και δύο από την Ιταλία.  
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