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1 Μζλι 

1.1 Προιόντα που παράγονται απο τισ μζλιςςεσ 

 Μζλι 

 Πρόπολθ 

 Βαςιλικόσ πολτόσ 

 Κθρικρα 

1.2 Οι διαφοροποιθμζνεσ χριςεισ του  μελιοφ ςτθν αγορά  

 το επιτραπζηιο μζλι, το οποίο χρθςιμοποιείται για άμεςθ (οικιακι κυρίωσ) χριςθ  

 το βιομθχανικό μζλι,το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθ βιομθχανία τροωίμων (αρτοποιία, 

ηαχαροπλαςτικι, ςιτθρά, ποτά) ωσ γλυκαντικι ουςία, ςτθ βιομθχανία ωαρμακευτικϊν προϊόντων 

και καλλυντικϊν κακϊσ και ςτον τομζα του καπνοφ.  

1.3 Κάποιεσ απο τισ πιο εμπορικζσ-ςυνθκιςμζνεσ κατθγορίεσ μελιϊν που παράγονται ςτθν Ιταλία 

 Ακακίασ (Acacia), ξεχωρίηει με το χαρακτθριςτικό χρυςαωζνιο χρϊμα του. Είναι λαμπερό, ςχεδόν 

διάωανο, με γεφςθ γλυκιά και υπζροχο άρωμα που κυμίηει τθ μυρωδιά από τα άνκθ τθσ ακακίασ. 

Ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του είναι θ λεπτόρρευςτθ υωι του και το γεγονόσ ότι δεν ηαχαρϊνει 

εφκολα. Θεωρείται μζλι ανϊτερθσ ποιότθτασ και υψθλισ κρεπτικισ αξίασ. 

 Ελάτθσ (d’abete), είναι ιδιαίτερα γευςτικό με πολφ ποιοτικά χαρακτθριςτικά, γι’ αυτό και είναι 

ιδιαίτερα ακριβό. Είναι ανοιχτόχρωμο, δεν κρυςταλλϊνει, πλοφςιο ςε ιχνοςτοιχεία (κάλιο, 

μαγνιςιο, ωϊςωορο, ςίδθρο κ.λπ.), ενϊ περιζχει και βιταμίνεσ ςε μικρζσ ποςότθτεσ. 

 Eρεικόμελο (di erica), διακρίνεται ςε αυτό τθσ ωκινοπωρινισ ερείκθσ και ςτο ανοιξιάτικο μζλι 

ερείκθσ.  Σο Φκινοπωρινό ερεικόμελο ζχει δυνατι γεφςθ, λεπτό άρωμα και κοκκινωπό χρϊμα. 

Κρυςταλλϊνει και ξινίηει πολφ γριγορα. Θεωρείται πολφ κρεπτικό είδοσ και ιδιαίτερα τονωτικό για 

τον οργανιςμό. Σο Aνοιξιάτικο ερεικόμελο, ςυγκριτικά με το ωκινοπωρινό, είναι πιο ανοιχτόχρωμο 

και ζχει πιο απαλι γεφςθ. Κρυςταλλϊνει και αυτό γριγορα. 

 Εςπεριδοειδϊν (di agrumi), ιδιαίτερα αρωματικό και παράγεται από εςπεριδοειδι, κυρίωσ 

πορτοκαλιά και λεμονιά.  

 Ευκάλυπτου (di eucalpito), πζραν του οτι είναι πολφ καλι κεραπεία για τα αναπνευςτικά 

προβλιματα, το μζλι ευκαλφπτου ειναι ενα καλό αντιςθπτικό επειδι εχει αντιμικροβιοκτόνεσ 

ιδιότθτεσ. 

 Ηλίανκου (di girasole), ζχει κρεπτικι αξία και είναι πλοφςιο ςε πολυωαινόλεσ. Κρυςταλλϊνει ςε 1-

2 μινεσ και γίνεται κιτρινωπό. 

 Θυμαρίςιο (di timo), είναι ποιοτικό, ιδιαίτερα αρωματικό, με κεχριμπαρζνιο χρϊμα. Aνικει ςτα 

ανκόμελα, αλλά είναι μία κατθγορία από μόνο του. Είναι γευςτικό και αν ανακατευτεί με άλλα 

μζλια, τουσ προςδίδει πλοφςιο άρωμα. Κρυςταλλϊνει μετά τουσ 18 μινεσ και ωθμίηεται για τισ 

τονωτικζσ και αντιςθπτικζσ ιδιότθτζσ του. 

 Καςτανιάσ (di castagno), ζχει πολφ δυνατι γεφςθ, ελαωρϊσ πικρι, ικανι να καλφψει κάκε άλλο 

άρωμα. Σο χρϊμα του κυμαίνεται μεταξφ ανοιχτοφ καωζ και ςκοφρου καωζ ι μαφρου, εάν 

πρόκειται για μελίτωμα. Kρυςταλλϊνει πολφ αργά, ακόμα και ζπειτα από δφο χρόνια. Είναι 

πλοφςιο ςε ιχνοςτοιχεία. 

 Λεβάντασ (di lavenda), καταπραψνει τουσ νευρόπονουσ του ςτομάχου και θρεμεί το νευρικό 

ςφςτθμα, γιατί δρα ωσ χαλαρωτικό, ενϊ ακόμα είναι ιδανικό για τισ αχπνίεσ και το ςτρεσ και βοθκά 

τισ θμικρανίεσ και τουσ πονοκεωάλουσ. 

 Σριφυλλιοφ (di trifoglio) κ.α. 
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2 Ενδείξεισ ποιότθτασ  

Για τθ διευκόλυνςθ τθσ επιλογισ και τθσ αξιολόγθςθσ του μελιοφ, το μζλι κάκε περιοχισ τθσ Ιταλίασ 

ςθματοδοτείται απο μια ζνδειξθ ποιότθτασ. Αξίηει να ςθμειωκεί, όμωσ,  ότι πολλά μζλια μπορεί να μθν 

ζχουν ζνα επίςθμο ςιμα ποιότθτασ, αλλά ςίγουρα αξίηουν προςοχισ, αωοφ αρκετά απο αυτά είναι 

εξαιρετικά.  

2.1 ΠΟΠ (Προςτατευόμενθ Ονομαςία Προζλευςθσ) - PDO (Protected Designation of Origin) 

Ωσ ΠΟΠ νοείται το όνομα μιασ περιοχισ, ενόσ ςυγκεκριμζνου τόπου ι ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ μιασ χϊρασ, το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθν περιγραωι ενόσ γεωργικοφ 

προϊόντοσ ι ενόσ τροωίμου που κατάγεται από αυτιν τθν περιοχι, το ςυγκεκριμζνο τόπο ι 

τθ χϊρα, και του οποίου θ ποιότθτα ι τα χαρακτθριςτικά οωείλονται κυρίωσ ι αποκλειςτικά 

ςτο γεωγραωικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τουσ ωυςικοφσ και ανκρϊπινουσ 

παράγοντεσ και του οποίου θ παραγωγι, θ μεταποίθςθ και θ επεξεργαςία λαμβάνουν χϊρα 

ςτθν οριοκετθμζνθ γεωγραωικι περιοχι.  

2.2 ΠΓΕ (Προςτατευόμενθ Γεωγραφικι Ζνδειξθ) - PGI (protected geographical indication) 

Ωσ ΠΓΕ νοείται το όνομα μιασ περιοχισ, ενόσ ςυγκεκριμζνου τόπου ι ςε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ μιασ χϊρασ, το οποίο χρθςιμοποιείται ςτθν περιγραωι ενόσ γεωργικοφ 

προϊόντοσ ι ενόσ τροωίμου που κατάγεται από αυτιν τθν περιοχι, το ςυγκεκριμζνο τόπο ι 

τθ χϊρα, και του οποίου μία ςυγκεκριμζνθ ποιότθτα, θ ωιμθ ι άλλο χαρακτθριςτικό 

μποροφν να αποδοκοφν ςτθ γεωγραωικι αυτι καταγωγι και του οποίου θ παραγωγι ι/και 

μεταποίθςθ ι/και θ επεξεργαςία πραγματοποιοφνται ςτθν οριοκετθμζνθ    γεωγραωικι περιοχι. 

2.3 ΕΠΠΕ (Ειδικό Παραδοςιακό Προϊόν Εγγυθμζνο) - TSG (traditional speciality guaranteed) 

Σα ΕΠΠΕ είναι κυρίωσ προϊόντα μεταποίθςθσ που χαρακτθρίηονται από τθ ςφςταςθ ι τον 

τρόπο παραςκευισ τουσ, που ζχει ιςτορία δεκαετιϊν ι και αιϊνων και ενςωματϊνει τθν 

ιςτορία, τα ικθ και τα ζκιμα, δθλαδι τθ λαογραωία και τισ παραδόςεισ του λαοφ που τα 

παράγει. Σα προϊόντα αυτά βαςίηονται ςτθν παράδοςθ και τθ διατροωικι κουλτοφρα των 

Ευρωπαίων πολιτϊν και παρουςιάηουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τα οποία οωείλονται 

ςτισ εδαωοκλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ καλλιζργειασ και ςτισ ειδικζσ ςυνκικεσ 

παραγωγισ και μεταποίθςθσ. 

Οι παραπάνω ενδείξεισ ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ είναι όλεσ πιςτοποιθμζνεσ απο τθν ΕΕ για τθν προϊκθςθ και τθν 

προςταςία των ονομαςιϊν ποιότθτασ των γεωργικϊν προϊόντων και τροωίμων. 

2.4 PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) - Παραδοςιακά Γεωργικά Προιόντα  

Δθμιουργικθκε για να αναγνωρίςουν μικρισ κλίμακασ γεωργικά ςυςτιματα ειδϊν 

διατροωισ, τα οποία ακόμα χαρακτθρίηουν το ιταλικό τοπίο, και δεν ζχουν ακόμα 

αναγνωριςτεί από τισ ονομαςίεσ ποιότθτασ τθσ Ε.Ε. (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΠΕ). Αυτά τα τρόωιμα 

αναγνωρίηονται από το ιταλικό Τπουργείο Γεωργίασ, Σροωίμων και Δαςικισ πολιτικισ 

(MIPAAF), ςε ςυνεργαςία με τισ περιωζρειεσ, εωόςον πλθροφν τα πρότυπα παραγωγισ και 

τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ για χρονικό διάςτθμα 25 ετϊν και άνω.  

(Πθγι: Ειδικό Αωιζρωμα ςε ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ. - Ελλθνικά Ξενοδοχεία - Σουριςμόσ - Πολιτιςμόσ - ΞΕΕ και www.honeytraveler.com) 

 

http://www.greekhotelsnet.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1299-%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%91%CF%86%CE%B9%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%A0%CE%9F%CE%A0,-%CE%A0%CE%93%CE%95-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%95#ixzz4SiUCaTTq
http://www.honeytraveler.com/
http://www.greekhotelsnet.gr/images/stories/copies/5_40__________________________________________________________________./PGO-20110808101558.gif
http://www.greekhotelsnet.gr/images/stories/copies/5_40__________________________________________________________________./EPPE-20110808101558.gif
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3 Σο εμπόριο μελιοφ ςτον κόςμο 

3.1 Παραγωγι μελιοφ 

 

 

(πθγι:  http://www.fao.org/) 

Παρατθροφμε οτι μζςα ςε μια δεκαετία (2003-2013) θ παραγωγι μελιοφ ζχει ςτραωεί ςτθν Αςία, με 

αποτζλεςμα εκεί να παράγεται περίπου το 50% τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ και όλεσ οι υπόλοιπεσ ιπειροι 

να χάνουν ςταδικά μζροσ του μερίδιου αγοράσ τουσ. 

Ακόμα, θ Ε.Ε. είναι θ 2θ μεγαλφτερθ παραγωγόσ μελιοφ (250.000 τόνουσ το 2015) ςτον κόςμο μετά τθν Κίνα. 

 

Ωκεανία 
2,2%

Αωρικι
11,9%

Αμερικι
24,5%

Αςία
37,5%

Ευρϊπθ
23,9%

μερίδιο αγοράσ ςτθν παραγωγι μελιοφ ανα ιπειρο το ζτοσ 2003

Ωκεανία 
1,8%

Αωρικι
10,2%

Αμερικι
20,0%

Αςία
45,7%

Ευρϊπθ
22,4%

μερίδιο αγοράσ ςτθν παραγωγι μελιοφ ανα ιπειρο το ζτοσ 2013

http://www.fao.org/
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(πθγι:  http://www.fao.org/)  

Θ παραπάνω τάςθ ωαίνεται και ςτον παραπάνω πίνακα, όπου το 2013 θ Κίνα ιταν θ νοφμερο ζνα 

παραγωγόσ χϊρα μελιοφ με ποςότθτα ςχεδόν 5 ωορζσ μεγαλφτερθ απο τθν αμζςωσ επόμενθ χϊρα, τθν 

Σουρκία. Παράλλθλα, θ Κίνα μόνο παριγαγε ςχεδόν το ¼ τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ μελιοφ. Σο 2013 ςε 

ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ παρατθρείται μια ανάπτυξθ τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ τθσ τάξθσ του 2,9%. 

 

τα παρακάτω ςχιματα ωαίνεται θ κατανομι τθσ παγκόςμιασ παραγωγισ μελιοφ ανά χϊρα: 

 

(πθγι:  http://www.informamiele.it/) 

Παρατθροφμε οτι τθ δεκαετία 2003-2013 κερδιςμζνεσ βγικαν οι Κίνα, θ Σουρκία και θ Ιταλία οι οποίεσ 

αφξθςαν τα μερίδια αγοράσ τουσ κατά 26%, 10% και 20% αντίςτοιχα. Να ςθμειωκεί οτι θ Ιταλία ωαίνεται 

ςτα διαγράμματα επειδι θ μελζτθ ιταν ιταλικι και όχι γιατι ζχει το αμζςωσ υψθλότερο μερίδιο αγοράσ, 

αωοφ υπάρχουν άλλεσ με μεγαλφτερα, όπωσ θ Αργεντινι και θ Ουκρανία. 

οι 10 μεγαλφτερεσ χϊρεσ-παραγωγοί μελιοφ ςτον κόςμο 

Χϊρεσ 
Ποςότθτα ςε τόνουσ 

2012 2013 
Κίνα 462.203 466.300 

Σουρκία 89.162 94.694 
Αργεντινι 80.000 80.000 
Ουκρανία 70.134 73.713 

Ρωςικι Ομοςπονδία 64.898 68.446 
Θ.Π.Α. 64.544 67.812 
Ινδία 60.000 61.000 

Μεξικό 58.602 56.907 
Αικιοπία 45.905 45.000 

Ιράν 45.000 44.000 

υνολο 1.616.819 1.663.798 

http://www.fao.org/
http://www.informamiele.it/
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3.2 Ειςαγωγζσ-εξαγωγζσ μελιοφ 

3.2.1 Οι μεγαλφτεροι ειςαγωγείσ μελιοφ ςτον κόςμο το ζτοσ 2015 

Κατάταξθ Χϊρεσ Αξία ειςαγωγϊν 
μελιοφ ςε  εκ. ευρϊ  

Ειςαγϊμενθ ποςότθτα 
μελιοφ ςε τόνουσ  

Μερίδιο ςτισ παγκόςμιεσ 
ειςαγωγζσ μελιοφ 

1 Θ.Π.Α. 545,3 175.406 26% 
2 Γερμανία 285,9 85.085 13,6% 
3 Γαλλία 124,2 35.662 5,9% 
4 Θνωμζνο Βαςίλειο 116,8 41.574 5,6% 
5 Ιαπωνία 106,0 36.222 5,1% 
6 Βζλγιο 81,0 32.147 3,9% 
7 Ιταλία 76,2 23.549 3,6% 
8 Κίνα 67,3 6.521 3,2% 
9 Ιςπανία 65,5 30.651 3,1% 

10 αουδικι Αραβία 50,7 14.905 2,4% 
 ...    

30 Ελλάδα 8,4 3.292 0,4% 

(πθγι: http://www.trademap.org/) 

Ο ςυνολικόσ όγκοσ των ειςαγωγϊν ςτον κόςμο το 2015 ιταν 2.097,3 εκ. ευρϊ. 

3.2.2 Οι μεγαλφτεροι εξαγωγείσ μελιοφ ςτον κόςμο το ζτοσ 2015 

Κατάταξθ Χϊρεσ 
Αξία εξαγωγϊν μελιοφ 

ςε  εκ. ευρϊ 
Εξαγϊμενθ ποςότθτα 

μελιοφ ςε τόνουσ 
Μερίδιο ςτισ παγκόςμιεσ 

εξαγωγζσ μελιοφ 

1 Κίνα 260,1 144.756 12,4% 
2 Νζα Ηθλανδία 180,5 10.646 8,6% 
3 Αργεντινι 147,4 45.596 7,0% 
4 Μεξικό 140,5 42.161 6,7% 
5 Γερμανία 125,6 25.271 6,0% 
6 Ινδία 109,6 40.829 5,2% 
7 Βιετνάμ 100,7 39.902 4,8% 
8 Ιςπανία 91,4 26.263 4,4% 
9 Ουκρανία 75,7 36.013 3,6% 

10 Βραηιλία 73,6 22.206 3,5% 
 ...    

16 Ιταλία 39,5 8.883 1,9% 
 ...    

30 Ζλλάδα 10 2.129 0,5% 
(πθγι: http://www.trademap.org/) 

Ο ςυνολικόσ όγκοσ των εξαγωγϊν ςτον κόςμο το 2015 ιταν 2.099,5εκ. ευρϊ. Θ Ιταλία, όςον αωορά τισ 

εξαγωγζσ τθσ το 2015, ιταν εκτόσ τθσ πρϊτθσ δεκάδασ με ςυνολικι αξία 39,5 εκ. ευρϊ και βρζκθκε ςτθν 16θ 

κζςθ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί οτι θ Ελλάδα είναι κακαρόσ εξαγωγζασ με πλεοναςματικό ιςοηφγιο εμπορίου τθσ τάξθσ 

του 1,6 εκ. ευρϊ, παρόλο που ςτθν παγκόςμια κατάταξθ διατθρεί και ςτισ δυο περιπτϊςεισ τθν 30θ κζςθ. 

χετικά με τουσ υπόλοιπουσ εξαγωγείσ μελιοφ, αξίηει να ςθμειωκεί θ εντυπωςιακι αφξθςθ των εξαγωγϊν 

κατά τθ περίοδο 2011-2015 των εξισ χωρϊν: θ Ουκρανία (+244,6%), θ Σαϊλάνδθ (+167,7%), θ Νεα Ηθλανδία 

(+128,8%) και το Μεξικό (+72,6%). 

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
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3.3 Κατανάλωςθ μελιοφ 

τθν Ευρϊπθ καταναλϊνεται θ μεγαλφτερθ ποςότθτα μελιοφ ςτον κόςμο και ξεπερνάει το 20% τθσ 

παγκόςμιασ κατανάλωςθσ. Θ Κίνα, οι Θ.Π.Α. και θ Σουρκία είναι οι υπόλοιποι ςθμαντικότεροι καταναλωτζσ 

μελιοφ ςτον κόςμο. υγκεκριμζνα, το 2015 θ κατά κεωαλιν κατανάλωςθ μελιοφ των Θ.Π.Α. ιταν 690 γρ., 

ενϊ θ απόλυτθ κατανάλωςθ ιταν 221.000 τόνοι μελιοφ. 

4 Σο εμπόριο μελιοφ ςτθν Ευρωπαϊκι  Ζνωςθ 

4.1 Παραγωγι μελιοφ 

(πθγι:  http://www.fao.org/ και http://ec.europa.eu) 

Να ςθμειωκεί οτι οι τιμζσ του 2014 είναι κατα προςζγγιςθ. 

Βλζπουμε οτι το 2015 ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ πρϊτθ χϊρα ςτθν παραγωγι μελιοφ ιταν θ Ρουμανία με 
35.000 τόνουσ, ενϊ ςτθν 6θ κζςθ βριςκόταν θ Ελλάδα με 22.500 τόνουσ.  ε ςχζςθ με το 2012 παρατθρείται 
αφξθςθ τθσ ςυνολικισ ευρωπαϊκισ παραγωγισ κατά 40% περίπου.  

Κατάταξθ 
2015 

Χϊρα Παραγόμενθ ποςότθτα μελιοφ ςε τόνουσ 

2012 2013 2014 2015 

1 Ρουμανία 23.062 26.678 20.200 35.000 

2 Ιςπανία 29.735 30.613 31.200 32.200 

3 Ουγγαρία 17.500 18.500 24.600 30.700 

4 Γερμανία 15.699 15.700 20.000 23.400 

5 Ιταλία 23.320 9.500 15.100 23.000 

6 Ελλάδα 14.800 15.000 22.500 22.500 

7 Γαλλία 11.771 11.414 13.600 18.000 

8 Πολωνία 12.176 15.498 22.300 14.000 

9 Πορτογαλία 6.851 9.346 10.200 11.500 

10 Κροατία 2.800 2.850 6.500 11.500 

11 Βουλγαρία 9.186 10.065 11.400 9.300 

12 Δθμοκρατία τθσ Σςεχίασ 7.332 8.063 9.200 7.200 

13 Αυςτρία 5.000 5.000 4.900 4.300 

14 λοβακία 3.218 3.867 4.100 4.300 

15 Λικουανία 1.828 1.848 4.000 4.000 

16 ουθδία 3.400 3.400 3.500 3.500 

17 Θνωμζνο Βαςίλειο 6.400 6.400 4.400 2.800 

18 Βζλγιο 2.650 2.650 2.000 2.500 

19 Λετονία 1.180 1.666 1.800 1.900 

20 Δανία 1.500 1.500 2.400 1.900 

21 Φιλανδία 916 1.600 2.600 1.500 

22 Ολλανδία NA ΝΑ 1.400 1.100 

23 Εςκονία 957 979 1.100 1.000 

24 Κφπροσ 405 410 200 500 

25 Ιρλανδία 175 175         100 300 

26 Λουξεμβοφργο 69 87 80 200 

27 λοβενία 2.472 1.031 20 0 

28 Μάλτα 0 0 0 0 

 ΤΝΟΛΟ 190.632 203.840 240.000 268.000 

http://www.fao.org/
http://ec.europa.eu/
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Σο 2015 ο ςυνολικόσ αρικμόσ κυψελϊν ςτθν Ε.Ε. ιταν 16 εκ., ενϊ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μελιςςοκόμων 

ιταν μειοφμενοσ ωτάνοντασ τισ 600.000. 

Ακόμα, θ Ε.Ε. δεν είναι αυτάρκθσ και χρειάηεται να ειςάγει προκειμζνου να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ 

ηιτθςθσ τθσ. υγκεκριμζνα, ο μεγαλφτεροσ προμθκευτισ τθσ είναι θ Κίνα, θ οποία καλφπτει γφρω ςτο 50% 

των ειςαγωγϊν μελιοφ τθσ Ε.Ε. Παράλλθλα, θ Ε.Ε. ζχει αρνθτικό ιςοηφγιο εμπορίου με τισ ειςαγωγζσ να 

υπερβαίνουν τισ εξαγωγζσ. 

4.2 Ειςαγωγζσ-εξαγωγζσ μελιοφ 

4.2.1 Ειςαγωγζσ μελιοφ ςτθν Ευρϊπθ ανα χϊρα προζλευςθσ 

 

Παρακάτω παρατίκεται πίνακασ με τισ ποςότθτεσ (ςε τόνουσ) που ειςιγαγε θ Ε.Ε. ανα χϊρα προζλευςθσ: 

 

(πθγι: http://ec.europa.eu) 

Παρατθροφμε οτι θ Κίνα για όλθ τθν πενταετία 2012-2016 παραμζνει ο βαςικότεροσ προμθκευτισ μελιοφ 

τθσ Ε.Ε., ενϊ ςτθ ςυνζχεια ακολουκοφν το Μεξικό και θ Ουκρανία. 

Παράλλθλα, θ Ε.Ε. ςυνεχϊσ αυξάνει τισ ειςαγωγζσ τθσ ςε μζλι, με αποτζλεςμα το 2015 να ζχουν αυξθκεί 

κατα 32,3% ςε ςχζςθ με το 2012. Σο 2016 ωαίνεται να ακολουκεί αυτιν τθν ανοδικι πορεία, αωοφ μόλισ το 

πρϊτο 6μθνο ζωταςε ςτο 50% των ειςαγωγϊν του προθγοφμενου ζτουσ. 

http://ec.europa.eu/
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4.2.2 Εξαγωγζσ μελιοφ από τθν Ευρϊπθ ανά χϊρα προοριςμοφ 

 

Παρακάτω παρατίκεται πίνακασ με τισ ποςότθτεσ (ςε τόνουσ) που εξιγαγε θ Ε.Ε. ανα χϊρα προοριςμοφ: 

 

(πθγι: http://ec.europa.eu) 

Αντίκετα με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, οι εξαγωγζσ μελιοφ τθσ Ε.Ε. παρουςιάηουν ςθμαντικι 

διαωοροποίθςθ όςον αωορά τισ χϊρεσ προοριςμοφ και καλφπτουν τθ ηιτθςθ ποικίλων χωρϊν όπωσ θ 

Ελβετία, θ αουδικι Αραβία, θ Ιαπωνία κλπ. 

Φαίνεται ότι οι εξαγωγζσ μελιοφ τθσ  Ε.Ε. ζχουν ανοδικι πορεία, αωοφ απο το 2012 ζωσ το 2015 αυξικθκαν 

κατά 27,2%.  

 2012 2013 2014 2015 

Όγκοσ εμπορίου (ςε 
τόνουσ μελιοφ) 

163.755 180.550 194.766 215.882 

Ιςοηφγιο εμπορίου 
(ςε τόνουσ μελιοφ) 

-134.925 -150.474 -157.414 -179.208 

 

Παρόλο, όμωσ, που ο όγκοσ εμπορίου ωαίνεται να αυξάνεται, το αρνθτικό ιςοηφγιο εμπορίου παίρνει όλο 

και μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ, εωόςον ο ρυκμόσ αφξθςθσ των ειςαγωγϊν είναι μεγαλφτεροσ απο αυτόν των 

εξαγωγϊν. 

  

http://ec.europa.eu/
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4.3 Εξζλιξθ των τιμϊν του μελιοφ 

Παρακάτω παρατίκεται πίνακασ με τισ μζςεσ τιμζσ ειςαγόμενου μελιοφ (ςε €/kg) ςτθν Ε.Ε. ανά χϊρα 

προοριςμοφ:

(πθγι: http://ec.europa.eu) 

Παρακάτω παρατίκεται πίνακασ με τισ μζςεσ τιμζσ εξαγόμενου μελιοφ (ςε €/kg) από τθν Ε.Ε. ανά χϊρα 

προζλευςθσ:

 
(πθγι: http://ec.europa.eu) 

Σο 2015 θ Ε.Ε. αγόραςε ωκθνότερα μζλι απο τθν Κίνα με τιμι 1,64€/kg και ποφλθςε ςτον υπόλοιπο κόςμο 

με ελάχιςτθ τιμι 2,83€/kg ςτο Μαρόκο και μζγιςτθ 8,31€/kg ςτα Θνωμζνα Εμιράτα. Θ χαμθλι τιμι 

προμικειασ μελιοφ από τθν Κίνα ςυνεπάγεται τθν αναλογικά μικρότερθ αξία των κινεηικϊν εξαγωγϊν προσ 

τθν ΕΕ ςυγκρινόμενθ με τθν ποςότθτα. ε κάκε περίπτωςθ θ χαμθλι τιμι του κινεηικοφ μελιοφ κα πρζπει 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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να προβλθματίςει ςχετικά με τθν ποιότθτά του, γεγονόσ που επιςθμαίνεται από όλουσ ςχεδόν τουσ εδϊ 

ωορείσ. 

Παρακάτω παρατίκεται πίνακασ με τισ μζςεσ τιμζσ τουσ ειςαγϊμενου και εξαγϊμενου μελιοφ ςτθν Ε.Ε.: 

(πθγι: http://ec.europa.eu) 

Παρατθροφμε οτι θ διαχρονικι εξζλιξθ των τιμϊν μζχρι ςιμερα είναι ανοδικι τόςο για τισ ειςαγωγζσ όςο 

και για τισ εξαγωγζσ με ανϊτατο ςθμείο το 2015, όπου θ μζςθ τιμι των ειςαγωγϊν ιταν 2,52€/kg και των 

εξαγωγϊν 5,77€/kg. Παράλλθλα, το 2016 προβλζπεται να υπάρχει μια μικρι πτϊςθ των τιμϊν, θ οποία, 

όμωσ δεν είναι βζβαιθ, κακϊσ το εμπόριο είναι εν εξελίξει. 

4.4 Κατανάλωςθ μελιοφ 
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Χϊρεσ 
Κατανάλωςθ μελιοφ ςε τόνουσ Μερίδιο αγοράσ 

(2013) 
2009 2011 2013 

Γερμανία 77.000 85.000 85.000 23% 

Ηνωμζνο Βαςίλειο 37.000 39.000 42.000 12% 

Γαλλία 35.000 37.000 35.000 10% 

Ιςπανία 31.000 36.000 31.000 8% 

Πολωνία 20.000 22.000 24.000 7% 
(πθγι: www.cbi.eu) 

Μεταξφ 2012 και 2015 θ ςυνολικι κατανάλωςθ ςτθν ΕΕ αυξικθκε κατά 37,5% και ζωκαςε τουσ 447,3 χιλ. 

τόνουσ. 

Μεταξφ του 2009 και του 2013, θ κατανάλωςθ παρζμεινε ςτακερι παρά τθν ανοδικι τάςθ των τιμϊν ςτθν 

παγκόςμια αγορά. Θ εν προκειμζνω κατανάλωςθ κυμάνκθκε μόνο ελαωρϊσ και ζωταςε περίπου τουσ 

362.000 τόνουσ το 2013. Μετά τθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ απο το 2009 εωσ το 2011, θ κατανάλωςθ 

μελιοφ ςτθν Ευρϊπθ μειϊκθκε ελαωρά μεταξφ του 2011 και του 2013. 

Παρατθροφμε οτι θ Γερμανία καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν ευρωπαϊκι κατάταξθ καταναλϊνοντασ τθ 

διπλι ποςότθτα απο τθν αμζςωσ επόμενθ χϊρα, το Θνωμζνο Βαςίλειο και κατζχοντασ το 23% τθσ αγοράσ. 

Θ κατανάλωςθ τθσ Ιταλίασ το 2013 ιταν 16.486 τόνοι μζλιου, ενϊ τθσ Ελλάδασ 16.695 τόνοι μελιοφ. 

φμωωνα με ςτοιχεία ςχετικά με τα ποςοςτά αφξθςθσ τθσ προκείμενθσ κατανάλωςθσ, οι ταχφτερα 

αναπτυςςόμενεσ αγορζσ κατανάλωςθσ κατά τθν περίοδο 2009-2013 ιταν θ Ιρλανδία (+ 26% ςε ετιςια 

βάςθ), θ Λετονία (+ 22% ςε ετιςια βάςθ), θ Ρουμανία (+ 15% ςε ετιςια βάςθ), θ Κροατία (+14 % ςε ετιςια 

βάςθ), θ Εςκονία (+ 11% ςε ετιςια βάςθ) και θ Μάλτα (+ 11% ςε ετιςια βάςθ). 

5 Σο εμπόριο μελιοφ τθσ Ιταλίασ με τον υπόλοιπο κόςμο 

5.1 Παραγωγι μελιοφ 

φμωωνα με το εκνικό παρατθρθτιριο μελιοφ τθσ Ιταλίασ (Osservatorio Nazionale Miele), το 2016 

προβλζπεται να είναι θ χειρότερθ χρονιά μελιςςοκομίασ των τελευταίων 35 χρόνων ςτθν Ιταλία. Θ 

κλιματικι αλλαγι και θ επίδραςθ των ωυτοωαρμάκων ςτθ γεωργία, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι το 

2015 ιταν κατ’ εξαίρεςθ καλι χρονιά για τθν μελιςςοκομία, είναι θ κφριεσ αιτίεσ τθσ προβλεπόμενθσ 

μείωςθσ τθσ παραγωγισ κατά 70%. 

 2012 2013 2014 2015 

Παραγόμενθ ποςότθτα μελιοφ Ιταλίασ ςε τόνουσ 9.550 9.500 15.000 23.924 

(πθγι:  http://www.fao.org/ και http://www.informamiele.it/) 

Σο 2015, παρόλο που ιταν μια ανϊμαλθ χρονιά με ζντονεσ αλλαγζσ μεγάλθσ βροχόπτωςθσ και ξαωνικισ 

ηζςτθσ, είχε κετικι εξζλιξθ ςτθν αγορά του μελιοφ, αωοφ οι βροχζσ ευνοιςαν τθ βλάςτθςθ και ο ιπιοσ 

χειμϊνασ τθν προςτάτευςε. Ζτςι, θ ςυνολικι παραγόμενθ ποςότθτα μελιοφ ζωταςε να είναι 1,5 ωορά 

μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με το πρθγοφμενο ζτοσ.  

 

http://www.cbi.eu/
http://www.fao.org/
http://www.informamiele.it/
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5.2 Ειςαγωγζσ-Εξαγωγζσ μελιοφ 

5.2.1 Οι Ειςαγωγζσ/Εξαγωγζσ μελιοφ  τθσ Ιταλίασ ωσ ςφνολο 

 

(πθγι www.coeweb.istat.it) 

 

         

 

 

 

 

χετικά με τθν προζλευςθ του μελιοφ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ Ιταλία δεν είναι αυτάρκθσ και μάλιςτα 

είναι κακαρόσ ειςαγωγζασ μελιοφ με ελλειματικό ιςοηφγιο εμπορίου, το οποίο το 2015 ςε ςχζςθ με το 2013 

αυξικθκε πάνω απο τρείσ ωορζσ (304,6%). 

  

Οι Ειςαγωγζσ μελιοφ τθσ Ιταλίασ ωσ ςφνολο 

 2013 2014 2015 

Αξία ςε ευρϊ €56.625.127 €68.650.925 €76.367.163 

Ποςότθτα ςε κιλά 18.493.404 21.173.883 23.594.792 

Ενδεικτικι μζςθ τιμι 3,06€/kg 3,24€/kg 3,24€/kg 

Οι Εξαγωγζσ μελιοφ τθσ Ιταλίασ ωσ ςφνολο 

 2013 2014 2015 

Αξία ςε ευρϊ €44.524.698 €34.938.246 €39.513.741 

Ποςότθτα ςε κιλά 11.506.519 8.093.276 8.882.966 

Ενδεικτικι μζςθ τιμι 3,87€/kg 4,32€/kg 4,45€/kg 

 2013 2014 2015 

Όγκοσ εμπορίου € 101.149.825 € 103.589.171 € 115.880.904 

Ιςοηφγιο εμπορίου -€ 12.100.429 -€ 33.712.679 -€ 36.853.422 

http://www.coeweb.istat.it/
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5.2.2 Οι κυριότερεσ ειςαγωγζσ μελιοφ τθσ Ιταλίασ ανά χϊρα προζλευςθσ  

 

  

2013 

Παγκόςμια 
κατάταξθ 
(86 χϊρεσ 
ςυνολκά) 

Χϊρεσ 
Αξία ςε 
ευρϊ 

Ποςότθτα ςε 
kg 

Ενδεικτικι 
μζςθ τιμι 

μελιοφ 

Ωσ ποςοςτό των 
ςυνολικϊν 

ειςαγωγϊν μελιοφ 
τθσ Ιταλίασ 

(ςε χρθματικζσ 
αξίεσ) 

1 Ουγγαρία €28.255.269 8.297.714 3,41€/kg 49,9% 

2 Ρουμανία €4.684.941 1.534.829 3,05€/kg 8,3% 

3 Γερμανία €3.682.812 918.165 4,01€/kg 6,5% 

4 Αργεντινι €3.635.646 1.356.193 2,68€/kg 6,4% 

5 Ιςπανία €3.537.076 1.221.113 2,90€/kg 6,2% 

 ...     

17 Ελλάδα €217.318 84.312 2,58€/kg 0,4% 

2014 

Παγκόςμια 
κατάταξθ 
(86 χϊρεσ 
ςυνολκά) 

Χϊρεσ 
Αξία ςε 
ευρϊ 

Ποςότθτα 
ςε 
kg 

Ενδεικτικι 
μζςθ τιμι 

μελιοφ 

Ωσ ποςοςτό των 
ςυνολικϊν 

ειςαγωγϊν μελιοφ 
τθσ Ιταλίασ 

(ςε χρθματικζσ αξίεσ) 

1 Ουγγαρία €29.908.655 7.680.646 3,89€/kg 43,6% 

2 Ρουμανία €6.439.596 1.818.461 3,54€/kg 9,4% 

3 Ιςπανία €4.872.941 1.630.078 2,99€/kg 7,1% 

4 Γερμανία €4.602.469 1.315.319 3,50€/kg 6,7% 

5 Κίνα €4.086.146 2.663.650 1,53€/kg 6,0% 

 ...     

22 Ελλάδα €195.721 63.323 3,09€/kg 0,3% 
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 (πθγι www.coeweb.istat.it) 

Θ Ουγγαρία είναι ο νοφμερο ζνα προμθκευτισ μελιοφ ςτθσ Ιταλίασ, με ποςοςτό που το 2013 πλθςίαςε το 

50%. Βζβαια, παρουςιάηει πτωτικι τάςθ αωοφ απο το 2013 εωσ το 2015 το μερίδιο αγοράσ τθσ μειϊκθκε 

κατά 12,4 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. 

Αξιοςθμείωτθ είναι, επίςθσ,θ Κίνα, θ οποία απο 4,8% μερίδιο αγοράσ το 2013 ζωταςε το 9,8% το 2015, 

αποςπϊντασ τθν τρίτθ κζςθ ςτουσ βαςικότερουσ προμθκευτζσ μελιοφ τθσ Ιταλίασ. Πικανϊν ο λόγοσ είναι θ 

ιδιαιτζρωσ χαμθλι μζςθ τιμι του μελιοφ τθσ, που πλθςιάηει το 1,5€/kg. 

 

5.2.3 Οι κυριότερεσ εξαγωγζσ μελιοφ τθσ Ιταλίασ ανά χϊρα προοριςμοφ  

 

2015 

Παγκόςμια 
κατάταξθ 
(86 χϊρεσ 
ςυνολκά) 

Χϊρεσ 
Αξία ςε 
ευρϊ 

Ποςότθτα 
ςε kg 

Ενδεικτικι 
μζςθ τιμι 

μελιοφ 

Ωσ ποςοςτό των 
ςυνολικϊν ειςαγωγϊν  

μελιοφ τθσ Ιταλίασ 
(ςε χρθματικζσ αξίεσ) 

1 Ουγγαρία €28.664.627 7.379.932 3,88€/kg 37,5% 

2 Ρουμανία €7.844.812 1.955.222 4,01€/kg 10,3% 

3 Κίνα €7.492.074 4.757.000 1,57€/kg 9,8% 

4 Ιςπανία €6.328.912 2.329.830 2,72€/kg 8,3% 

5 Γερμανία €5.192.039 1.126.769 4,61€/kg 6,8% 

 ...     

30 Ελλάδα €27.420 5.922 4,63€/kg 0% 

2013 

Παγκόςμια 
κατάταξθ 
(86 χϊρεσ 
ςυνολκά) 

Χϊρεσ Αξία ςε ευρϊ 
Ποςότθτα ςε 

kg 

Ενδεικτικι 
μζςθ τιμι 

μελιοφ 

Ωσ ποςοςτό των 
ςυνολικϊν εξαγωγϊν  

μελιοφ τθσ Ιταλίασ 
(ςε χρθματικζσ αξίεσ) 

1 Γερμανία €16.848.134 4.385.200 3,84€/kg 37,8% 

2 Γαλλία €11.187.039 2.922.558 3,83€/kg 25,1% 

3 Ιρλανδία €5.754.569 1.497.879 3,84€/kg 12,9% 

4 
Ηνωμζνο 
Βαςίλειο 

€1.787.107 531.251 3,36€/kg 4,0% 

5 Ιαπωνία €1.113.497 184.204 6,04€/kg 2,5% 

 ...     

29 Ελλάδα €26.480 3.078 8,60€/kg 0,1% 

http://www.coeweb.istat.it/
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(πθγι www.coeweb.istat.it)  

 

Θ Γερμανία και θ Γαλλία είναι οι βαςικότεροι πελάτεσ τθσ Ιταλίασ ςτο εμπόριο μελιοφ για όλο το διάςτθμα 

2013-2015, όπου και οι δυο μαηί απορροωοφν περιςςότερο απο το 50% των ιταλικϊν εξαγωγϊν. 

  

2014 

Παγκόςμια 
κατάταξθ 
(86 χϊρεσ 
ςυνολκά) 

Χϊρεσ 
Αξία ςε 
ευρϊ 

Ποςότθτα ςε 
kg 

Ενδεικτικι 
μζςθ τιμι 

μελιοφ 

Ωσ ποςοςτό των 
ςυνολικϊν 

εξαγωγϊν  μελιοφ 
τθσ Ιταλίασ 

(ςε χρθματικζσ αξίεσ) 

1 Γερμανία €12.196.513 2.995.398 4,07€/kg 34,9% 

2 Γαλλία €10.248.005 2.317.066 4,42€/kg 29,3% 

3 Λουξεμβοφργο €1.569.530 402.311 3,90€/kg 4,5% 

4 
Ηνωμζνο 
Βαςίλειο 

€1.560.639 303.204 5,15€/kg 4,5% 

5 
αουδικι 
Αραβία 

€1.496.355 522.494 2,86€/kg 4,3% 

 ...     

25 Ελλάδα €59.029 16.100 3,67€/kg 0,2% 

2015 

Παγκόςμια 
κατάταξθ 
(86 χϊρεσ 
ςυνολκά) 

Χϊρεσ Αξία ςε 
ευρϊ 

Ποςότθτα ςε 
kg 

Ενδεικτικι 
μζςθ τιμι 

μελιοφ 

Ωσ ποςοςτό των 
ςυνολικϊν εξαγωγϊν 

μελιοφ  τθσ Ιταλίασ 
(ςε χρθματικζσ αξίεσ) 

1 Γερμανία €14.326.052 3.346.774 4,28€/kg 36,3% 

2 Γαλλία €11.230.494 2.500.847 4,49€/kg 28,4% 

3 Ηνωμζνο 
Βαςίλειο 

€2.274.168 604.664 3,76€/kg 5,8% 

4 αουδικι 
Αραβία 

€1.240.005 358.050 3,46€/kg 3,1% 

5 Ιςπανία €1.148.378   311.039 3,69€/kg 2,9% 

 ...     

25 Ελλάδα €64.529 16.250 3,97€/kg 0,2% 

http://www.coeweb.istat.it/
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5.3 Ενδεικτικι εξζλιξθ των τιμϊν για διαφορετικοφσ τφπουσ μελιϊν ςτθν Ιταλία 

 Μζλι ακακίασ      

το παρακάτω διάγραμμα ωαίνεται θ εξζλιξθ τθσ τιμισ του μελιοφ ακακίασ το διάςτθμα 2003-2015:

  

(πθγι: http://www.informamiele.it/) 

Αναλφοντασ το γράωθμα, μποροφμε να παρατθριςουμε ότι μετά απο μια ςτακερι μείωςθ των τιμϊν, θ 

οποία ξεκίνθςε το 2000 ωτάνοντασ το 2007 ςτθν ελάχιςτθ τιμι των 2,90€/kg, ακολοφκθςε μια ςταδιακι 

αφξθςθ των τιμϊν, θ οποία το 2014 άγγιξε τα 8,30€/kg. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ακόμα και τα χρόνια τθσ 

κρίςθσ, θ τιμι του μελιοφ ιταν ςχετικά ςτακερι με ελαωρζσ αυξιςεισ. Σο 2015 θ μζςθ τιμι του μελιοφ 

ακακίασ ιταν 2,5 ωορζσ μεγαλφτερθ απο αυτιν του 2007. 

 Μζλι εςπεριδοειδϊν 

το παρακάτω διάγραμμα ωαίνεται θ εξζλιξθ τθσ τιμισ του μελιοφ εςπεριδοειδϊν  το διάςτθμα 2003-2015: 

 

(πθγι: http://www.informamiele.it/) 

το διάγραμμα απο το 2010 και ζπειτα παρατθρείται μια μικρι αφξθςθ ςτθν τιμι του μελιοφ 

εςπεριδοειδϊν, θ οποία ζωταςε ςτο ανϊτατο ςθμείο τθσ το 2015 με αξία 4,99€/kg. Παρόλα αυτα, ςε ςχζςθ 

με το 2003, θ τιμι ζχει αυξθκεί μόνο 50%, πολφ λιγότερθ δθλαδι απο τθν αντίςτοιχθ ςτθν αγορά μελιοφ 

ακακίασ. 

http://www.informamiele.it/
http://www.informamiele.it/
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 Μζλι καςτανιάσ  

το παρακάτω διάγραμμα ωαίνεται θ εξζλιξθ τθσ τιμισ του μελιοφ καςτανιάσ το διάςτθμα 2003-2015: 

  

(πθγι: http://www.informamiele.it/) 

Εδϊ απο το 2007 ζωσ το 2013 θ τιμι του μελιοφ καςτανιάσ είναι ςχετικά ςτακερι με μικρζσ αυξομειϊςεισ. 

Αξιοςθμείωτθ, όμωσ, είναι θ πορεία τθσ το δφο τελευταία ζτθ (2014-2015), θ οποία είναι ανοδικι 

ωτάνοντασ μάλιςτα τα 6,92€/kg. ε ςχζςθ μάλιςτα με τθν ελάχιςτθ τιμι τθσ το 2005, ωαίνεται 10 χρόνια 

αργότερα θ τιμι αυτι να ζχει διπλαςςιαςτεί. 

ε γενικζσ γραμμζσ, κατόπιν παρατιρθςθσ των παραπάνω τριϊν αγορϊν, θ τιμι του μελιοφ τα δφο 

τελευταία ζτθ ωαίνεται να ζχει ανοδικι πορεία. 

 

5.4 Κατανάλωςθ μελιοφ  

(πθγι www.coeweb.istat.it)  

 

Θ Ιταλία το 2013 κατανάλωςε 16.486 τόνουσ μελιοφ, που αντιςτοιχοφν ςε 300 γρ. μελιοφ ανά Ιταλό κάτοικο. 

Σο 2015, όμωσ, τα ςτοιχεία δείχνουν ότι θ κατανάλωςθ ςχεδόν διπλαςιάςκθκε ςε 38.636 τόνουσ, που 

αντιςτοιχει ςε 600 γρ. μελιοφ κατά κεωαλιν. Ασ ζχουμε όμωσ υπ’ όψιν ότι τα ςτοιχεία είναι προςωρινά και 

το 2015 ιταν μία «κατ’ εξαίρεςθ» χρονιά. Παράλλθλα, θ απόκλιςθ μεταξφ των εξαγωγϊν και των 

ειςαγωγϊν χρόνο με το χρόνο διευρφνεται. 

 

  

υνολικά μεγζκθ Ιταλίασ 
(μετρθμζνα ςε τόνουσ) 

2013 2014 2015 

υνολικι παραγωγι μελιοφ 9.500 15.000 23.924 

υνολικζσ ειςαγωγζσ μελιοφ 18.493 21.174 23.595 

υνολικζσ εξαγωγζσ μελιοφ 11.507 8.093 8.883 

Εμπορικό ιςοηφγιο -6.986 -13.081 -14.712 
υνολικι κατανάλωςθ μελιοφ 16.486 28.081 38.636 

http://www.informamiele.it/
http://www.coeweb.istat.it/
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6 Σο ελλθνο-ιταλικό εμπόριο μελιοφ 

(πθγι: http://www.trademap.org/) 

Βλζπουμε οτι θ ςυνολικι κατανάλωςθ μελιοφ ςτθν Ελλάδα ζχει αυξθκεί κατά 45,7%, ενϊ θ παραγωγι 52%. 

Ακόμα, θ διαωορά μεταξφ των εξαγωγϊν και ειςαγωγϊν μελιοφ τα τελευταία 4 χρόνια ωαίνεται να ζχει 

μειωκεί αρκετά, αωοφ οι ειςαγωγζσ αυξικθκαν με ρυκμό 14,3%, ενϊ οι εξαγωγζσ με ρυκμό 58,2%. 

 

 

(πθγι www.coeweb.istat.it) 

Παρατθροφμε οτι τθν τριετία 2013-2015 οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ μελιοφ παρουςιάηουν μεγάλθ πτϊςθ ςτθν 

Ιταλικι αγορά. υγκεκριμζνα, το μερίδιο αγοράσ ζπεςε από 0,4% ςχεδόν ςτο 0%, ενϊ ςε απόλυτα μεγζκθ 

μειϊκθκαν ςχεδόν κατά 800%. 

Ακόμα, ςχετικά με τισ τιμζσ εξαγωγισ του ελλθνικοφ μελιοφ ςτθν Ιταλία, παρατθρείται αφξθςθ από 2,58€/kg 

ςε 4,63€/kg, γεγονόσ που το κακιςτά πιο ακριβό ζναντι των ανταγωνιςτριϊν χωρϊν. 

Αυτό είναι δυνατόν να οωείλεται και ςτον κατακερματιςμό των ελλινων μελιςςοκόμων και ςτθν ζλλειψθ 

μεγάλων εταιρειϊν που κα μποροφςαν να διαχειριςτοφν μεγαλφτερο όγκο εμπορίου. 

Εν κατακλείδι, θ αγορά μελιοφ τθσ Ιταλίασ αποτελεί πολφ ενδιαωζρουςα επιλογι για τθν Ελλάδα, αωου οι 

ειςαγωγζσ τθσ γειτονικισ χϊρασ ςυνεχϊσ διευρφνονται και θ Ελλάδα ζχει περικϊριο να βελτιϊςει 

περαιτζρω τθ κζςθ τθσ ι τουλάχιςτον να επανζλκει ςτα προθγοφμενα μερίδιά τθσ.  

€ 217.318 € 195.721
€ 27.420

2013 2014 2015

εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ προσ τθν Ιταλία
ωσ απόλυτο μζγεκοσ

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

2013 2014 2015

μερίδιο αγοράσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν ωσ προσ ςφνολο ιταλικϊν 
ειςαγωγϊν μελιοφ

υνολικά μεγζκθ Ελλάδασ 
(μετρθμζνα ςε τόνουσ) 

2012 2013 2014 2015 

υνολικι παραγωγι μελιοφ 14.800 15.000 22.500 22.500 
υνολικζσ ειςαγωγζσ μελιοφ 2.467 3.439 3.121 2.820 
υνολικζσ εξαγωγζσ μελιοφ 1.346 1.744 1.546 2.129 

Εμπορικό ιςοηφγιο -1.121 -1.695 -1.575 -691 
υνολικι κατανάλωςθ μελιοφ 15.921 16.695 24.075 23.191 

http://www.trademap.org/
http://www.coeweb.istat.it/
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