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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος
Υακειή ε δήηεζε γηα ην νπγγξηθό κέιη. Πξννπηηθέο γηα ην ειιεληθό
ύκθσλα κε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ Μειηζζνηξόθσλ Οπγγαξίαο, θ. Péter Bross,
ε δήηεζε από ην εμσηεξηθό γηα ην νπγγξηθό κέιη είλαη πνιύ ρακειή. Η κεησκέλε δήηεζε
απνδίδεηαη θπξίσο ζηε γεληθόηεξε κείσζε θαηαλάισζεο κειηνύ από ηα θξάηε-κέιε ηεο
Δπξσπαηθήο Έλσζεο, αιιά θαη από ηνλ απμαλόκελν αληαγσληζκό από θξάηε όπσο Οπθξαλία,
Ρνπκαλία θαη Βνπιγαξία, ηα νπνία κπνξνύλ λα παξάμνπλ θαη λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά
θζελόηεξν κέιη. Αλ θαη ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Μειηζζνηξόθσλ, ε θεηηλή
παξαγσγή κειηνύ ζηελ Οπγγαξία ήηαλ κεησκέλε, εληνύηνηο, παξέκεηλε ζρεδόλ δηπιάζηα ηεο
πνζόηεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη εγρσξίσο. Παιαηόηεξα, πξηλ ηελ είζνδν ηνπ νπθξαληθνύ κειηνύ
ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ε πιενλάδνπζα νπγγξηθή παξαγσγή δηνρεηεπόηαλ ζην εμσηεξηθό. Όκσο, κε
ηηο κέζεο επηθξαηνύζεο ηηκέο κειηνύ ζηελ Οπγγαξία νη νπνίεο θπκαίλνληαη κεηαμύ €2,3-2,4/θηιό
(ζε ζύγθξηζε π.ρ. κε ην νπθξαληθό πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ €2-2,10/θηιό), νη Ούγγξνη παξαγσγνί
δελ κπνξνύλ λα είλαη αληαγσληζηηθνί.
Σν 2016 ε Οπγγαξία πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθέο εηζαγσγέο κειηνύ αμίαο €2,95 εθ. (1.675 ηνλ.),
κε κέζε ηηκή εηζαγσγήο €1,76/θηιό. Από απηέο ηηο εηζαγσγέο, πνζνζηό 50,7%, αμίαο €2,25 εθ.
(1.495 ηνλ.) πξνήιζε από ηελ Οπθξαλία, κε κέζε ηηκή εηζαγσγήο €1,50/θηιό. Σν 2017, νη
ζπλνιηθέο εηζαγσγέο κειηνύ ηεο Οπγγαξίαο άγγημαλ ζε αμία ηα €2,7 εθ. (1.467 η.), κε κέζε ηηκή
εηζαγσγήο €1,84/θηιό. Όπσο θαη ην 2016, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ εηζαγσγώλ (65,1%, αμίαο
€1,76 εθ.) πξνήιζε από ηελ Οπθξαλία, κε κέζε ηηκή εηζαγσγήο €1,44/θηιό. Σα ζηνηρεία γηα ην
2018 δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί. Δίλαη όκσο εκθαλέο όηη θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ
εηζαγσγή κειηνύ ζηελ Οπγγαξία, είλαη ε ρακειή ηηκή ηνπ.
ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, ην 2018 νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κειηνύ κεηαμύ θξαηώλκειώλ ηεο Δ.Δ. άγγημε ηνπο 137.000 ηόλνπο. Σν ίδην έηνο, ε Οπγγαξία εμήγαγε ζε θ-κ ηεο Δ.Δ.
20.000 ηόλνπο κειηνύ, θαηαιακβάλνληαο πνζνζηό 14% ηνπ ζπλόινπ ηνπ ελδνθνηλνηηθώλ
ζπλαιιαγώλ. Σν Βέιγην εμήγαγε 19.000 η., ε Ιζπαλία 18.000 η. (13%), ε Γεξκαλία 16.000 η.
(12%) θαη ε Πνισλία 11.000 η. (11%). Οη ζπλνιηθέο εμαγσγέο κειηνύ ηεο Δ.Δ. πξνο ρώξεο κε

κέιε, άγγημαλ ηνπο 21.000 ηόλνπο (αμία €119 εθαη.). Η Οπγγαξία εμήγαγε ζε κε κέιε ηεο Δ.Δ.
πεξί ηνπο 1.300 ηόλνπο. Αληίζηνηρα, γηα ην ίδην έηνο, νη εηζαγσγέο κειηνύ ηεο Δ.Δ. από θξάηε κε
κέιε, άγγημαλ ηνπο 208.000 ηόλνπο, αμίαο €452 εθ. Η Γεξκαλία πξαγκαηνπνίεζε ηηο
πεξηζζόηεξεο εηζαγσγέο (60.000 η., πνζνζηό 29% ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ ηεο Δ.Δ.), ην Ηλ.
Βαζίιεην εηζήγαγε 45.000 η. (22%), ην Βέιγην 22.000 η. (11%), ε Πνισλία 21.000 η. (10%) θαη
ε Ιζπαλία 17.000 η. (8%). εκεηώλεηαη όηη ην 39% ηνπ ζπλόινπ ησλ εηζαγσγώλ κειηνύ ηεο Δ.Δ.
από ηξίηεο ρώξεο (80.000 η.), πξνήιζε από ηελ Κίλα πνπ αλαδεηθλύεηαη ζε θύξην πξνκεζεπηή
ηεο Δ.Δ. Από ηελ Οπθξαλία ε Δ.Δ. εηζήγαγε 41.000 η. (20%), από ηελ Αξγεληηλή 25.000 η.
(12%), από ην Μεμηθό 21.000 η. (10%) θαη από ηελ Υηιή 8.000 η. (4%).
Όζνλ αθνξά ζηνπο Έιιελεο παξαγσγνύο/εμαγσγείο κειηνύ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ε ζέζε
ηνπο ζηε δηεζλή αγνξά δπζρεξαίλεηαη ζεκαληηθά από ηηο ζπλήζσο πςειόηεξεο ηηκέο ηνπ
ειιεληθνύ πξντόληνο πνπ ην θαζηζηνύλ ιηγόηεξν αληαγσληζηηθό. ε ζπλδπαζκό κάιηζηα κε ηηο
πξνζκίμεηο κειηνύ από ηξίηεο ρώξεο (π.ρ. από Μεμηθό), αιιά θαη ην ζπλερώο απμαλόκελν
κεξίδην αγνξάο ηνπ θηλέδηθνπ κειηνύ, πθίζηαηαη ζνβαξόο θίλδπλνο ζπξξίθλσζεο ησλ ειιεληθώλ
εμαγσγώλ. ύκθσλα εμάιινπ κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, δελ
έρνπλ θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία ρξόληα εηζαγσγέο ειιεληθνύ κειηνύ. Αληηζέησο, ην 2016 ε
Οπγγαξία εμήγαγε ζηελ Διιάδα κέιη αμίαο €145.170 (43,4 ηνλ.), κε κέζε αμία εμαγσγήο
€3,34/θηιό, θαη ην 2017 εμήγαγε κέιη αμίαο €12.962 (36,1 η.), κε κέζε αμία εμαγσγήο
€3,35/θηιό. Όηαλ ε κέζε ηηκή εηζαγσγήο κειηνύ ζηελ Οπγγαξία θπκαίλεηαη θάησ ησλ €2/θηιό
θαη ε κέζε ηηκή εηζαγσγήο νπγγξηθνύ κειηνύ ζηελ Διιάδα θπκαίλεηαη θνληά ζηα €3,5,
αληηιακβαλόκαζηε ην ηεξάζηην ράζκα πνπ ρσξίδεη ηηο δύν ρώξεο.
Δίλαη ζαθέο όηη ζε κηα νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθή αγνξά, νη ηηκέο ησλ πξντόλησλ
κεηαηξέπνληαη ζε πξσηαξρηθό θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ή κε ησλ πξντόλησλ απηώλ. Γπζηπρώο
δελ είλαη ηπραίν ην όηη ε ρώξα καο, κία θαηεμνρήλ κειηζζνθνκηθή ρώξα κε παξάδνζε ζηε
κειηζζνθνκία, κε ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ζε επαγγεικαηίεο κειηζζνθόκνπο ζηελ Δπξώπε θαη κε
ηνλ δεύηεξν κεγαιύηεξν πιεζπζκό κειηζζηώλ, είλαη ηειεπηαία ζηηο εμαγσγέο κειηνύ, κεηαμύ
ησλ ρσξώλ πνπ παξάγνπλ θαη εμάγνπλ κέιη. Αο ζεκεησζεί όηη ε Διιάδα κε πεξίπνπ 1,5
εθαηνκκύξηα κειίζζηα, παξάγεη εηεζίσο πεξί ηνπο 15.000 ηόλνπο κειηνύ. Οη εμαγόκελεο
πνζόηεηεο θπκαίλνληαη ζην 10% ηεο παξαγσγήο θαη παξά ηελ πνηνηηθή αλσηεξόηεηά ηνπ έλαληη
άιισλ κειηώλ, ε πςειή ηηκή ηνπ ειιεληθνύ κειηνύ απνηειεί ηελ κεγαιύηεξε ηξνρνπέδε γηα ηελ
επξύηεξε πξνώζεζή ηνπ ζηηο μέλεο αγνξέο. Με κέζε ηηκή εμαγσγήο €5,2/θηιό ην 2016,
€4,28/θηιό ην 2017 θαη €4,27/θηιό ην 2018, θαηαηάζζεηαη κεηαμύ ησλ αθξηβόηεξσλ παγθνζκίσο.
Δληνύηνηο, θαίλεηαη πσο νη Έιιελεο παξαγσγνί θαη εμαγσγείο έρνπλ αληηιεθζεί ηε ζρέζε
ειθπζηηθήο (ρακειήο) ηηκήο / αύμεζεο ησλ εμαγσγώλ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε ζσζηή
θαηεύζπλζε. Με επηινγή «έμππλσλ», θαηλνηόκσλ θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ηξόπσλ
παξαγσγήο, κεηώλνπλ ην θόζηνο παξαγσγήο, δηαηεξνύλ θαη απμάλνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν ην
πςειό πνηνηηθό επίπεδν ηνπ ειιεληθνύ κειηνύ, ελώ παξάιιεια, κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
πξντόληνο, θαηαιακβάλνπλ κεξίδηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Πξόζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε
αύμεζε, ην 2018, θαηά 42% ηεο αμίαο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ κειηνύ ζηελ Γαιιία, ζε ζρέζε
κε ην 2017. Με κέζε ηηκή εμαγσγήο πνπ θπκάλζεθε ζηα €3,1/θηιό, ην ειιεληθό κέιη ζηελ

Γαιιία πνπ παξακέλεη από ηα αθξηβόηεξα, θαηαιακβάλεη ηε δέθαηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ
εηζαγνκέλσλ ζηελ Γαιιία κειηώλ, πίζσ από ηηο Ιζπαλία, Βέιγην, Γεξκαλία, Οπθξαλία,
Οπγγαξία, Πνισλία, Ιηαιία, Αξγεληηλή θαη Ρνπκαλία.
Παξόκνηα πνξεία ζα κπνξνύζε λα αθνινπζήζεη ην ειιεληθό κέιη θαη ζηελ νπγγξηθή αγνξά.
Βέβαηα, δελ ηίζεηαη ζέκα ζύγθξηζεο Γαιιίαο-Οπγγαξίαο, δεδνκέλνπ όηη ε παξαγσγή κειηνύ
ζηελ Γαιιία ππνιείπεηαη ηεο θαηαλάισζεο (ελώ ην αληίζεην ζπκβαίλεη ζηελ Οπγγαξία) θαη ην
εηζνδεκαηηθό επίπεδν ησλ Γάιισλ πνιηηώλ (θαη άξα ε αγνξαζηηθή ηνπο δύλακε) είλαη θαηά
πνιύ αλώηεξν από απηό ησλ Ούγγξσλ. Ωζηόζν, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηώλ, ην ειιεληθό κέιη
ζα κπνξνύζε λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο, κε ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο θαη απεπζπλόκελν
ζε έλα πνιύ ζπγθεθξηκέλν -πςειήο αγνξαζηηθήο δύλακεο- θαηαλαισηηθό θνηλό. Με ηνπνζέηεζε
αθελόο ζε ζπγθεθξηκέλα «γθνπξκέ» θαη «ληειηθαηεζέλ» θαηαζηήκαηα θαη αθεηέξνπ γηα
πξνώζεζή ηνπ κέζσ εηζαγσγηθώλ εηαηξεηώλ ειιεληθώλ πξντόλησλ ηξνθίκσλ, ζα κπνξνύζε παξά ηελ δεδνκέλε πςειή ηηκή ηνπ- λα θαηαιάβεη κεξίδην ηεο εγρώξηαο αγνξάο. Δπηπιένλ, δελ
ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη θαη ε ύπαξμε ζηελ Οπγγαξία πγηνύο ειιεληθήο θνηλόηεηαο, ε νπνία
ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη ηελ είζνδν ειιεληθνύ κειηνύ ζηελ νπγγξηθή αγνξά, όπσο θάλεη
εμάιινπ κε όια ηα ειιεληθά πξντόληα. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ην Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη
Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ζρεηηθή πιεξνθόξεζε θαη ππνζηήξημε ζε
Έιιελεο εμαγσγείο πνπ ζα επηζπκνύζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο.

