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Ενημερωτικό Σημείωμα  

Η αγορά μελιού ςτη Γερμανία 
 

Παραγωγή Μελιού ζηη Γερμανία 

 
Σν 2019, ζύκθσλα κε ην Οκνζπνλδηαθό Τπνπξγείν γηα ηε Γηαηξνθή θαη ηε Γεσξγία (BMEL) 

θαηαγξάθεθε ζηε Γεξκαλία ε εθηξνθή πεξηζζόηεξσλ από 942.000 απνηθηώλ κειηζζώλ, ε θάζε κία 

εθ ησλ νπνίσλ απέδσζε θαηά κ.ό. πεξίπνπ 25,5 θηιά κέιη. Οη ελ ιόγσ απνηθίεο κειηζζώλ απμήζεθαλ 

θαηά 4,6% ην 2019 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο, ελώ ε απόδνζε κειηνύ αλά απνηθία κεηώζεθε 

θαηά 20% ζε ζρέζε κε ην 2018. Οη πςειόηεξεο απνδόζεηο κειηνύ αλά απνηθία κειηζζώλ 

επηηεύρζεθαλ ζην Ακβνύξγν κε κέζε απόδνζε γηα ην 2019 ηα 40 θηιά αλά απνηθία. 

Έηζη, ην 2019 ε ζπλνιηθή παξαγσγή κειηνύ ζηε Γεξκαλία αλήιζε ζηνπο 2.408,02 ηόλνπο, κεησκέλε 

θαηά 16% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Σν θξαηίδην ηεο Γεξκαλίαο κε ηε κεγαιύηεξε 

παξαγσγή κειηνύ είλαη ε Βαπαξία θαη αθνινπζεί ε Βόξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία.  

 

        Γράθημα 2: Αποικίες μελιζζών ζηη Γερμανία και απόδοζη ανά αποικία 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θπθινθνξίαο κειηνύ ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο, είηε πξόθεηηαη γηα 

εγρώξηα παξαγσγή, είηε γηα εηζαγόκελα πξντόληα, ε ηειεπηαία έρεη ελαξκνληζηεί πιήξσο κε ην 

επξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην, όπσο απηό απνηππώλεηαη ζηελ «Δπξσπατθή Οδεγία 2001/110/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 20εο Γεθεκβξίνπ 2001 γηα ην Μέιη», εθδίδνληαο κίαο ζεηξά δηαηαγκάησλ θαη 

λόκσλ.  
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Καηανάλωζη Μελιού ζηη Γερμανία 
 

Ζ θαηαλάισζε κειηνύ γηα ην έηνο 2019 ζηε Γεξκαλία  αλήιζε ζε 79.000 ηόλνπο ζπλνιηθά (- 10% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο) θαη ζε 0,96 θηιά αλά άηνκν. ύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα 

ζηνηρεία ε εηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε κειηνύ ζηε Γεξκαλία βαίλεη απμαλόκελε, ελώ πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 2020 αλήιζε ζε 1,1 θηιό, κία από ηηο θνξπθαίεο επηδόζεηο παγθνζκίσο.  

 

      Γράθημα 1: εηήζια καηά κεθαλήν καηανάλωζη μελιού ζηη Γερμανία (ζε γραμμάρια) 

 

Ειζαγωγές Μελιού 
  

Σν πνζνζηό απηάξθεηαο ηεο Γεξκαλίαο ζε κέιη αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 25-30%. Δπνκέλσο ε Γεξκαλία 

βαζίδεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηηο εηζαγσγέο ηεο. 

Σν 2019 εηζήρζεζαλ ζηε Γεξκαλία 79.360 ηόλνη κειηνύ, ελώ εμήρζεζαλ 23.530 ηόλνη. Οη θύξηεο 

ρώξεο πξνέιεπζεο εηζαγσγώλ κειηνύ είλαη σο επί ην πιείζηνλ ε Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή, κε 

θύξηεο πξνκεζεύηξηεο ην Μεμηθό θαη ηελ Αξγεληηλή. Δλώ πεξίπνπ ην 71% ηνπ κειηνύ εηζάγεηαη από 

ρώξεο εθηόο ΔΔ, πεξίπνπ ην 29% πξνέξρεηαη από θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Ζ Οπγγαξία, ε Βνπιγαξία, ε 

Ηζπαλία θαη ε Ρνπκαλία είλαη από ηηο θπξηόηεξεο πξνκεζεύηξηεο ρώξεο κειηνύ . 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ κειηνύ πνπ εηζάγεηαη ζηε Γεξκαλία, αξκόδηα είλαη ε 

Γεξκαληθή Έλσζε Μειηνύ (Deutsche Hönig Verband), ε νπνία επίζεο απνηειεί αξσγό πξνο ηα κέιε 

ηεο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ.  

ύκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ε Γεξκαλία ην 2020 εηζήγαγε ζπλνιηθά 

87.754,5 ηόλνπο κειηνύ, αμίαο € 238,2 εθ. Οη θπξηόηεξεο ρώξεο εηζαγσγήο παξέκεηλαλ νη Οπθξαλία, 

Μεμηθό, Αξγεληηλή, Ρνπκαλία, Βξαδηιία θαη Βνπιγαξία. Ζ Διιάδα βξέζεθε ζηελ 20
ε
 ζέζε ηεο 



 
Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζην Βεξνιίλν 

Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ 

 

Kurfürstendamm 185, D-10707 Berlin, Tel..:+49 (030) 2360990, Fax: +49 (030) 23609920 
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr                                                                                                                                           

ιίζηαο ησλ ρσξώλ από ηηο νπνίεο ε Γεξκαλία εηζήγαγε κέιη, πξαγκαηνπνηώληαο εμαγσγέο ζπλνιηθνύ 

όγθνπ 384,8 ηόλσλ κειηνύ θαη αμίαο € 2,2 εθ.  

ύκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδηαθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ε Γεξκαλία ην 2019 εηζήγαγε ζπλνιηθά 

82.202,9 ηόλνπο κειηνύ, αμίαο €228,2 εθ., ελώ ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγέο ζπλνιηθνύ 

όγθνπ 315,1 ηόλσλ θαη αμίαο €1,9 εθ., νπόηε θαη βξέζεθε ζηελ 25
ε
 ζέζε ζηε ζρεηηθή ιίζηα 

εηζαγσγώλ, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη όηη ην κεξίδην ηνπ ειιεληθνύ κειηνύ ζηε γεξκαληθή αγνξά 

βαίλεη απμαλόκελν.  

Τιμές Πώληζης  
 

Σν γεξκαληθό κέιη ζε γεληθέο γξακκέο θνζηίδεη πεξίπνπ θαηά κ.ό. €10-12/θηιό. ύκθσλα κε έξεπλα 

πνπ εθπνλήζεθε γηα ινγαξηαζκό ηνπ γεξκαληθνύ πεξηνδηθνύ κειηζζνθνκίαο „Deutsches Bienen 

Journal‟ ζε πςειόηεξε ηηκή πσινύληαη ζρεδόλ όιεο νη πνηθηιίεο κειηνύ ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο 

„Heidehonig‟, ελώ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηηκέο παξαηεξνύληαη αλάινγα κε ην εάλ ην κέιη 

πσιείηαη ζε κεγάιε πόιε, ζε κηθξή ή ζε αγξνηηθή πεξηνρή. ηηο κεγάιεο γεξκαληθέο πόιεηο, νη ηηκέο 

είλαη πςειόηεξεο κε κέζν όξν 6,14 επξώ/500 γξ. ε κηθξέο πόιεηο, από ηελ άιιε πιεπξά, ν κέζνο 

όξνο είλαη 5,66 επξώ/500 γξ. θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 5,40/500 γξ. Υακειόηεξεο ηηκέο πώιεζεο 

θαηαγξάθνληαη ζηα αλαηνιηθά θξαηίδηα ηεο ρώξαο (κε εμαίξεζε ην Ακβνύξγν), ελώ πςειόηεξεο 

θαηαγξάθνληαη ζηε Βαπαξία θαη ζηε Βάδε –Βπξηεκβέξγε. Αλαθνξηθά κε ηηο πνηθηιίεο πνπ 

παξάγνληαη θαη ζπζθεπάδνληαη ζηε Γεξκαλία απηέο αθνξνύλ ζε πνζνζηό 22,6% κέιη δαζώλ θαη 

ινπινπδηώλ, ζε πνζνζηό 5% κέιη ξνβίληαο θαη ζε πνζνζηό 2,8% κέιη θαζηαληάο (πην αθξηβό ζε 

ηηκέο πώιεζεο).  

 

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Έλσζεο γηα ην Μέιη νη Γεξκαλνί εκθηαισηέο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ην θαιύηεξν πξντόλ κειηνύ θαζ‟ 

όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλαδεηνύλ πάληα κέιη πςειήο πνηόηεηαο από όιν ηνλ 

θόζκν. εκεηώλεηαη όηη ην κέιη πνπ εηζάγεηαη ζηε Γεξκαλία από ηηο σο άλσ πξναλαθεξζείζεο ρώξεο 

πσιείηαη αληί 2-3 € / θηιό, ελώ εμαίξεζε απνηειεί ην ηακαηηθό κέιη “Manuka” πξνέιεπζεο Νέαο 

Εειαλδίαο, ην νπνίν ζεσξείηαη ζεξαπεπηηθό γηα ηηο ινηκώμεηο θαη ηνλ θαξθίλν θαη πσιείηαη αληί 

€10-50/100 γξ. 

 

Κανάλια Διανομής 

 
Σν 80% ησλ εξσηεζέλησλ Γεξκαλώλ παξαγσγώλ θαη ηππνπνηεηώλ κειηνύ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ 

ζηελ αλσηέξσ έξεπλα απάληεζαλ, αλαθνξηθά κε ην πνηα θαλάιηα δηαλνκήο ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ 

πώιεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο, όηη ρξεζηκνπνηνύλ ην ζύζηεκα ηεο απεπζείαο πώιεζεο ζηελ πόξηα 

ηνπ θαηαλαισηή, ελώ κόιηο ην 18% ησλ κειηζζνθόκσλ ηα πσινύλ κέζσ ιηαλνπσιεηώλ θαη 

ιηγόηεξν από ην 10% εμ απηώλ κέζσ εζηηαηνξίσλ ή δηάθνξσλ άιισλ κεζαδόλησλ . 

Πξνθεηκέλνπ έλα πξντόλ λα θαηαθέξεη λα ηνπνζεηεζεί ζε κεγάιε αιπζίδα ζνππεξκάξθεη ζηε 

Γεξκαλία θαη λα κπεη ζηνλ θαηάινγν ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνκεζεπηώλ -κε ηνπο νπνίνπο νη 
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ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ έρνπλ σο επί ην πιείζηνλ ππνγεγξακκέλεο ζπκθσλίεο πξνηξνθνδόηεζεο- 

νθείιεη πξώηα λα επηηύρεη ζε κία ζεηξά «δνθηκαζηώλ».  

Πξόζθνξεο ιύζεηο σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θόζηνπο δηακεζνιάβεζεο πξνζθέξεη ε αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, ώζηε λα απνθεύγνληαη ζε έλα κεγάιν βαζκό νη 

ελδηάκεζνη εκπιεθόκελνη ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ, ε δηακεζνιάβεζε ησλ νπνίσλ απμάλεη θαηαθόξπθα 

ηελ ηειηθή ηηκή ηνπ.  

Προοπηικές Ελληνικού Μελιού 
 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ειιεληθνύ κειηνύ ζηελ 

αγνξά ηεο Γεξκαλίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εμαηξεηηθή ηνπ πνηόηεηα, ηελ εμηζνξξόπεζε ηεο 

ηηκήο πώιεζήο ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ζε ζρέζε κε ηα εγρώξηα, ηε δηαξθώο απμαλόκελε 

δήηεζε ησλ Γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ γηα πγηεηλά πξντόληα δηαηξνθήο, ηδηαίηεξα θαηά ην ηειεπηαίν 

έηνο, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ηα ειιεληθά ηξόθηκα ζεκείσζαλ ξεθόξ εμαγσγώλ πξνο ηελ αγνξά ηεο 

Γεξκαλίαο, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη απηέο είλαη ζεηηθέο. 

Ωζηόζν εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη εθ θύζεσο ε ειιεληθή παξαγσγή δπζθνιεύεηαη λα αληαπνθξηζεί 

ζηα κεγάια κεγέζε ηεο γεξκαληθήο αγνξάο, ε νπνία παξακέλεη ζε επξσπατθό επίπεδν ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθή, αλαγθαίν είλαη γηα ηνπο Έιιελεο παξαγσγνύο θαη εμαγσγείο λα ραξάμνπλ πξηλ ηελ 

είζνδό ηνπο ζε απηή κία ζπζηεκαηνπνηεκέλε θαη ρσξίο πεξηζώξηα γηα απόθιηζε ζηξαηεγηθή, 

δεδνκέλνπ όηη νη κεγάιεο γεξκαληθέο αιπζίδεο ηξνθίκσλ επηβάιινπλ αζθπθηηθά ζπκβαηηθά 

πεξηζώξηα ρξόλσλ θαη πνζνηήησλ παξάδνζεο.   

Δπηπξνζζέησο ην ειιεληθό κέιη, ιόγσ ησλ πςειώλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, αιιά όρη 

απξόζηην – ζε επίπεδν ηηκήο - ζα κπνξνύζε λα βξεη «ρώξν» ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηε γεξκαληθή 

αγνξά ζε θαηαζηήκαηα Delikatessen, ζεκεία πώιεζεο premium ηξνθίκσλ πνπ απεπζύλνληαη 

ζε gourmet θνηλό πςειώλ απαηηήζεσλ, αιιά θαη ζε θαηαζηήκαηα βηνινγηθώλ εηδώλ, ν αξηζκόο ησλ 

νπνίσλ απμάλεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο ηα ηειεπηαία ρξόληα θπξίσο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, όπνπ 

ν πιεζπζκόο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πεξηζζόηεξν δεθηηθόο ζε λέεο πην πγηεηλέο πξνηάζεηο 

πξντόλησλ δηαηξνθήο θαη ζηελ πςειή γαζηξνλνκία. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα βηνινγηθά 

πξντόληα ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο παξαπέκπνπκε ζε θιαδηθή κειέηε ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ 

Βεξνιίλνπ https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73642, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη σο βαζηθό 

ζπκπέξαζκα όηη ε είζνδνο ησλ Διιήλσλ παξαγσγώλ ζε γεξκαληθέο ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ, 

πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κεγάισλ ρνλδξεκπόξσλ πνπ ήδε ηξνθνδνηνύλ κεγάιεο 

αιπζίδεο θαη εθπησηηθά θαηαζηήκαηα ζηε Γεξκαλία. Γηα ηνλ ζθνπό απηό πξνηείλεηαη ε ζπγθξόηεζε 

πνιιώλ κεκνλσκέλσλ παξαγσγώλ ζε ζπλεηαηξηζκό ή έλσζε, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ εμαγσγήο πξνο ηε γεξκαληθή αγνξά. 

 
Εκπόνηςη –Σύνταξη:  

Μαρία Μουςουράκη, Γραμματέασ ΟΕΥ Γ΄ 
Ευςτράτιοσ Κανέλλησ, ΠΕ Α΄ Διοικητικού - Οικονομικού 

Επιμέλεια: Θεόδωροσ Ξυπολιάσ, Σύμβουλοσ ΟΕΥ Α΄ 
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