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Συνοπτική Περίληψη έρευνας
Η ανά χείρας έρευνα αγοράς στοχεύει να αναδείξει τα περιθώρια για την αύξηση των
εξαγωγών του ελληνικού μελιού στις Η.Π.Α.
Η σκοπιμότητα της έρευνας ενός προϊόντος σαν το μέλι, στην πιο σημαντική
καταναλωτική αγορά του κόσμου, αναδεικνύεται αν ληφθούν υπ όψιν οι εξής βασικές
παράμετροι:
1.

Οι Η.Π.Α. είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής και ταυτοχρόνως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας
μελιού στον κόσμο. Η αγορά είναι τεράστια και τα περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης για ένα
τόσο ποιοτικό προϊόν, όπως το ελληνικό μέλι, είναι υπαρκτά και, έως τώρα, αναξιοποίητα.

2.

Η εσωτερική αγορά, παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις, διατηρεί αυξητικές τάσεις και
αναζητά διαρκώς περισσότερο και ποιοτικότερο προϊόν.
Κρίσιμης σημασίας εν προκειμένω θα πρέπει να είναι η επιδίωξη εκπαίδευσης/επιμόρφωσης
του Αμερικανού καταναλωτή για την ποιοτική υπεροχή και τα ιδιαίτερα γευστικά
χαρακτηριστικά του ελληνικού μελιού.

3.

Στις Η.Π.Α. βαίνουμε, με ταχείς ρυθμούς, σε παγίωση μιας γενικευμένης τάσης για όλο και
υψηλότερη ζήτηση προϊόντων που είναι χαρακτηρισμένα ως «υγιεινά», με υψηλό δείκτη
συμμετοχής των εν λόγω προϊόντων σε μια ισορροπημένη διατροφή (τεράστια προβολή και
διάδοση γνωρίζουν προϊόντα φέροντα σημάνσεις όπως “gluten free”, “organic”, “low
sodium”, “sugar free”, “natural”, “GMO free” κ.λ.π.). Η υπεροχή του μελιού, έναντι του
αμέσους

πλησιέστερου

υποκατάστατου

προϊόντος,

δηλ.

της

ζάχαρης,

αποτελεί

χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα.
4.

Το παραγόμενο στις Η.Π.Α. προϊόν, καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία του εισαγόμενου
μελιού είναι μέτριας ποιότητας, χωρίς ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά και, σε κάθε
περίπτωση, καταφανώς κατώτερα του ελληνικού.

5.

Το ελληνικό μέλι, πέραν της αδιαμφισβήτητης ποιοτικής υπεροχής του, μπορεί κάλλιστα να
αξιοποιήσει την παγίωση του λεγόμενου “Greek Yogurt” στην αμερικανική αγορά, ως
ιδανικό γευστικό του συμπλήρωμα.

6.

Το ελληνικό μέλι που εισάγεται έως τώρα στις ΗΠΑ είναι καταφανώς ποιοτικότερο, αλλά
και κατά πολύ ακριβότερο του εγχώριου (σχεδόν διπλάσια τιμή), πολλώ δε μάλλον του
αμφιβόλου ποιότητας εισαγόμενου. Για να μπορέσει να επιτύχει διείσδυση στην ευρεία
αμερικανική αγορά θα πρέπει:
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α) να περιορίσει τα κόστη τοποθέτησής του στο «ράφι», αποδίδοντας έμφαση στο
ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να παρακάμψει τους ενδιάμεσους εμπλεκόμενους του
κλάδου τροφίμων (εισαγωγείς, διανομείς, “food brokers” κ.λ.π.), η διαμεσολάβηση
των οποίων αυξάνει κατακόρυφα την τελική τιμή του.
β) να εστιάσει σε υψηλού επιπέδου “gourmet” σημεία πώλησης, κυρίως στα μεγάλα
αστικά κέντρα της Ανατολικής και της Δυτικής Ακτής, όπου καταγράφεται η
μεγαλύτερη συγκέντρωση καταναλωτών υψηλών εισοδημάτων, καλής διατροφικής
κουλτούρας και υψηλού μορφωτικού επιπέδου, που τους καθιστά δεκτικότερους σε
νέες προτάσεις προϊόντων διατροφής.
7.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι το Γραφείο μας γίνεται δέκτης όλο και περισσότερων αιτημάτων
σχετικών με την προώθηση του μελιού στην τοπική αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το
2015 δεχθήκαμε ένα (1) σχετικό αίτημα και το 2016 δύο (2), το 2017 γίναμε δέκτες έξι (6)
σχετικών αιτημάτων.
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Α. Παρουσίαση κλάδου
1. Ιστορική αναδρομή – Γενικά χαρακτηριστικά αγοράς μελιού των Η.Π.Α.
H συστηματική παραγωγή μελιού στις Η.Π.Α. ξεκινά στην Καλιφόρνια, στα μέσα του
19ου αιώνα. Οι πρώτες μελισσοκομικές μονάδες δημιουργούνται από μετανάστες ευρωπαϊκής
καταγωγής, που ήταν εξοικειωμένοι με αυτήν την παραγωγική μέθοδο.
Οι Ευρωπαϊκές (Δυτικές) μέλισσες και τα διάφορα υποείδη τους «μεταναστεύουν» στις
Η.Π.Α. μαζί με τους παραγωγούς – μελισσοκόμους, πολλοί εκ των οποίων προέρχονταν από
περιοχές τις Ανατολικής Ευρώπης (κυρίως Ρωσία και Ουκρανία).
Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι
Αμερικανοί μελισσοκόμοι ζούσαν σε αγροτικές ή ημιαγροτικές περιοχές, προέρχονταν από οικογένειες με
μελισσοκομική

προϊστορία,

διατηρούσαν

μικρής

κλίμακας μονάδες και επιδείκνυαν προσήλωση στις
πατροπαράδοτες μεθόδους.
Η μεταστροφή σε πιο «επαγγελματικές» και
μεγάλης κλίμακας παραγωγικές μονάδες συντελείται
στις αρχές τις δεκαετίας του 1980 και κορυφώνεται στα
μέσα της δεκαετίας του 1990.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. (U.S.D.A.), κάθε χρόνο παράγονται στη
χώρα περίπου 163.000.000 λίβρες (pounds), ήτοι 74.000.000 κιλά μελιού1. Το 2016 είχαν
καταγραφεί 2,78 εκ. αποικίες, με τις περισσότερες εξ αυτών να εντοπίζονται στην Πολιτεία της
Βόρειας Ντακότα (North Dakota – 485.000 αποικίες, που παρήγαγαν 37.830.000 λίβρες μελιού
το 2016).
Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τις αναμενόμενες απώλειες αποικιών, ένα ζήτημα που
προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους αρμόδιους φορείς ήταν ο αυξανόμενος αριθμός
αδιευκρίνιστων θανάτων μελισσών, στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Είναι χαρακτηριστικό ότι
το 2006 αναφέρθηκαν απώλειες έως και 90%. Τα επόμενα χρόνια ο ρυθμός απωλειών
ισορρόπησε ανάμεσα σε 30 – 40%, ποσοστό που δεν είναι ασύνηθες. Παρ’όλ’αυτά,
αδιευκρίνιστη παραμένει η αιτία μεγάλου μέρους αυτών των απωλειών, καθώς τα συμπτώματα
που έχουν καταγραφεί δεν ανταποκρίνονται σε επίδραση γνωστών παρασίτων ή άλλων
1

Βλ. https://www.rma.usda.gov/policies/ri-vi/apiculture.html
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παθογενειών2. Αυτός ήταν ο λόγος για την πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου Barack Obama, ο
οποίος δημιούργησε το 2014 τον φορέα “Pollinator Health Task Force”, προκειμένου να
διερευνήσει το ζήτημα. Επιπροσθέτως, ακολουθώντας σχετική πρωτοβουλία της Ε.Ε., οι Η.Π.Α.
προχώρησαν το 2013 σε απαγόρευση χρήσης ορισμένων εντομοκτόνων, τα οποία είχαν συνδεθεί
με τον θάνατο μελισσών.
Δεδομένου ότι η ζήτηση μελιού στις Η.Π.Α. παραμένει σταθερά μεγαλύτερη της
εσωτερικής προσφοράς, εισάγονται κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες του προϊόντος από διάφορες
χώρες3. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εγχώριες αρχές είναι η διακρίβωση της
ύπαρξης επικίνδυνων στοιχείων (λ.χ. βαρέων μετάλλων) σε εισαγόμενο μέλι, από χώρες με
χαλαρούς υγειονομικούς ελέγχους (λ.χ. Κίνα, Βιετνάμ κ.λ.π.)4.
Τη στιγμή που συντάσσεται η παρούσα έρευνα, η αγορά μελιού των Η.Π.Α. βρίσκεται σε
σημείο καμπής. Μετά από 2 συναπτά έτη μεγάλης μείωσης των τιμών, συντελείται διόρθωση,
που αναμένεται να ανακουφίσει την έντονη πίεση που υπέστησαν οι παραγωγοί. Η διόρθωση
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στο γεγονός ότι τo 2017 η παραγωγή μελιού μειώθηκε σε
εκτεταμένες περιοχές των Η.Π.Α., εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων5. Έτσι, στις αρχές του
2017, οι μελισσοκόμοι των Νοτιοανατολικών Πολιτειών των Η.Π.Α. ανέφεραν τιμές προσφοράς
για λευκό μέλι νέας εσοδείας $0,95/λίβρα, ενώ η τιμή του εισαγόμενου από Αργεντινή και
Καναδά αντίστοιχου προϊόντος έφτασε τα $0,90/λίβρα. Οι μεγάλοι προμηθευτές κατέβαλαν
εργώδεις προσπάθειες για να ανεύρουν επαρκείς ποσότητες, τη στιγμή που η αύξηση της
ζήτησης προκάλεσε άνοδο των τιμών.

2

Βλ. Kaplan, Kim. "Related Topics." Bee Survey: Lower Winter Losses, Higher Summer Losses, Increased Total
Annual Losses : USDA ARS. USDA ARS, 15 May 2015. Web.
3

Τα μέσα που μετέρχονται οι Αμερικανοί για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής έναντι του ανταγωνισμού είναι
ενίοτε ευφάνταστα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δημιουργία του προγράμματος “The American Honey
Queen”. Πρόκειται για έναν εθνικής εμβέλειας διαγωνισμό, που χρηματοδοτείται από την Αμερικανική Ομοσπονδία
Μελισσοκόμων (“American Beekeeping Federation –ABF”) και στοχεύει στην αύξηση της εθνικής κατανάλωσης
εγχώριου μελιού και την εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού για τη θρεπτική αξία και τη συμβολή του προϊόντος
στην υγεία. Ειδικότερα, στο τέλος κάθε έτους ανακηρύσσεται μια «Βασίλισσα του Μελιού», η οποία αναλαμβάνει
την επιμόρφωση του κοινού, ταξιδεύοντας τη χώρα και συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις ενημέρωσης σε σχολεία,
πανεπιστήμια και τοπικούς καταναλωτικούς φορείς. Βλ. http://www.abfnet.org/?12
4

Βλ. https://www.theglobeandmail.com/technology/science/honey-laundering-the-sour-side-of-natures-goldensweetener/article562759/?page=all
5

Οι σφοδροί τυφώνες “Harvey” και “Irma” επηρέασαν δύο Πολιτείες με μεγάλη μελισσοκομική δραστηριότητα
(Texas και Florida). Βλ. https://www.usda.gov/media/press-releases/2017/09/13/farmers-and-ranchers-affectedhurricanes-harvey-irma-granted-extra
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2.Τρέχουσα κατάσταση διεθνούς αγοράς μελιού
Πριν την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων της αγοράς μελιού των Η.Π.Α., θα
παραθέσουμε, συνοπτικά, τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν την τρέχουσα κατάσταση
της αγοράς μελιού σε διεθνές επίπεδο.
Ειδικότερα, επισήμανσης χρήζουν τα εξής στοιχεία6:
1. Οι τιμές μελιού έφτασαν σε ιστορικά υψηλά
επίπεδα το 2014 (στον χάρτη παραπλεύρως
καταγράφονται οι σημαντικότερες χώρες –
παραγωγοί εκείνης της χρονιάς, με τις Η.Π.Α.
να

βρίσκονται

καταγράφηκε

στην
ραγδαία

3η

θέση).

πτώση,

Έκτοτε,
η

οποία

αναμένεται να διορθωθεί, προκειμένου να
φτάσουμε σε ένα σημείο ισορροπίας, που θα
αποδώσει

βελτίωση

κλίματος

και

παραγωγή

και

του

ανάκτηση

επιχειρηματικού
κινήτρων

κατανάλωση

για

μελιού,

επιτρέποντας στις τιμές του προϊόντος μια πιο
ομαλή διακύμανση απ’ αυτή που βίωσε ο
κλάδος τα τελευταία χρόνια.
2. Ο συνδυασμός υπερπροσφοράς, χαμηλών τιμών και αμφίβολης ποιότητας προϊόντος έχει
αντικατασταθεί από ελλείψεις, άνοδο τιμών και πιο «σφικτό» κανονιστικό πλαίσιο ποιοτικών
ελέγχων. Ο κλάδος χρειάζεται τόσο την υιοθέτηση αξιόπιστης επιστημονικής μεθοδολογίας όσο
και την αλλαγή νοοτροπίας ορισμένων χωρών - παραγωγών, που έχουν αποκτήσει κάκιστη φήμη
στην παγκόσμια αγορά, ως προμηθευτές αμφίβολης ποιότητας προϊόντος (βλ. κυρίως Κίνα,
Βιετνάμ, Μεξικό).
3. Στο δεύτερο μισό του 2016, η παγκόσμια αγορά κατακλύστηκε από συμβόλαια
αγοραπωλησίας που προσέφεραν προϊόν σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή από χώρες όπως η
Αργεντινή, η Βραζιλία, το Βιετνάμ, η Ινδία και η Ουκρανία. Ως αποτέλεσμα ενός συνδυασμού
απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών και έλλειψης παραγωγικών κινήτρων για τους μελισσοκόμους,
6

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://americanbeejournal.com/international-honey-market-2/

7

υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις στην εκπλήρωση αυτών των συμβολαίων. Οι απώλειες που
προκλήθηκαν και η καταβαράθρωση των τιμών οδήγησαν σε χρεοκοπίες μελισσοκόμων και
εξαγωγέων σε ορισμένες χώρες παραγωγούς στη Λ. Αμερική και την Ασία. Αυτό το φαινόμενο
κορυφώθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2017.
4. Το σημείο καμπής που καταγράφηκε στο δεύτερο εξάμηνο του 2017 οφείλεται, εκτός των
άλλων, στη χρήση της τεχνολογίας “Nuclear Magnetic Resonance (NMR)” για τον ποιοτικό
έλεγχο του μελιού. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας έχει δημιουργήσει ένα Μεγάλο Τείχος
«προστασίας» της Ευρώπης από το μέλι κινέζικης προέλευσης και, παράλληλα, μια μεγάλη
γέφυρα σύνδεσης της Γηραιάς Ηπείρου με το μέλι προέλευσης Λατινικής Αμερικής. Ως
αποτέλεσμα, το μέλι που αποτυγχάνει στον σχετικό έλεγχο προσφέρεται σε μεγάλες ποσότητες
και συγκριτικά πολύ χαμηλότερες τιμές από το μέλι που εγκρίνεται. Παράλληλα, η Ευρώπη
τείνει να υιοθετήσει πρόσθετους περιορισμούς για το εισαγόμενο σε αυτήν από τρίτες χώρες
μέλι.
5. Στο χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2007 και 2013, η ποσότητα μελιού που εξήχθη
παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 61%, τη στιγμή που ο αριθμός των κυψελών αυξήθηκε κατά μόλις
8% , την ίδια περίοδο. Σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και οι Η.Π.Α., η παραγωγή μελιού
ανά κυψέλη έπεσε στο μισό, σε σχέση με αυτήν των προηγουμένων 15 – 20 χρόνων.
Εν κατακλείδι, η διεθνής αγορά χαρακτηρίζεται από σοβαρές ασυνέπειες και δομικές
ανωμαλίες, που επηρεάζουν όλες σχεδόν τις χώρες παραγωγούς – εξαγωγείς και αφορούν το
παραγωγικό δυναμικό, την ποσότητα διαθέσιμων κυψελών, την αναλογία εσωτερικής
κατανάλωσης – εξαγωγών κ.λ.π.
Υπάρχουν επίσης σοβαρά και ανεπίλυτα ζητήματα αναφορικά με τη διασφάλιση της
ποιότητας του προϊόντος, σε κάθε πτυχή της παραγωγικής φάσης (πρώτη ύλη, κυψέλες,
επεξεργασία, γευστικό και χρωματικό αποτέλεσμα, μεθοδολογία ποιοτικού ελέγχου κ.λ.π.).
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Β. Προσφορά
1. Παραγωγικό δυναμικό κλάδου
Η παραγωγή μελιού από παραγωγούς που διατηρούν περισσότερες από πέντε (5) αποικίες
στις Η.Π.Α. ανήλθε το 2016 σε 161,9 εκατομμύρια λίβρες (περίπου 73,4 εκ. κιλά), ήτοι περίπου
κατά 3% μεγαλύτερη έναντι του 2015. Για το ίδιο έτος, και στο αυτό επίπεδο παραγωγικού
δυναμικού, καταγράφηκαν 2,78 εκ. αποικίες, περίπου 4% περισσότερες από το 20157.
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H απόδοση ανά αποικία ανήλθε σε 58,3 λίβρες (26,4 κιλά), μικρότερη κατά 1% σε
σύγκριση με το 2015 (58,9 λίβρες – 26,7 kg). Tα αποθέματα μελιού ανήλθαν σε 41,3 εκ. λίβρες
(18,7 εκ. κιλά) στις 15 Δεκεμβρίου 2016, ήτοι κατά 2% λιγότερα από την ίδια ημερομηνία του
2015. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα παραχθέντος μελιού δεν εισήχθη στην εμπορική
αλυσίδα και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καταναλωθείσα.
Η παραγωγή μελιού από παραγωγούς με λιγότερες από 5 αποικίες στις Η.Π.Α. ανήλθε το
2016 σε 766.000 λίβρες (347,4 χιλ. κιλά), ποσότητα κατά 6% μεγαλύτερη από το 2015.
Καταγράφηκαν σε αυτό το επίπεδο παραγωγικού δυναμικού 240 χιλ. αποικίες, περίπου 4%
περισσότερες από το 2015. Η μέση απόδοση ανά αποικία ανήλθε σε 31,9 λίβρες (14,5 κιλά), ήτοι
κατά 2% μεγαλύτερη από το 2015. Αυτή η απόδοση υστερεί κατά 26,4 λίβρες (11,9 κιλά) σε
σύγκριση με την απόδοση ανά αποικία σε μονάδες με περισσότερες των 5 αποικιών.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η συγκριτική εξέλιξη της παραγωγής στις 10
Πολιτείες των Η.Π.Α. με τη μεγαλύτερη παραγωγή μελιού στη χώρα. Οι 10 πιο παραγωγικές
Πολιτείες αποδίδουν, αθροιστικά, το 70% των αποικιών που καλλιεργούνται στη χώρα και το
75% της συνολικής παραγωγής μελιού. Το 2016, οι πρώτες 10 Πολιτείες προσέθεσαν 69.000
αποικίες σε σύγκριση με το 2015, με την Καλιφόρνια να προσθέτει 35.000 και την Georgia
27.000. Aξιοσημείωτες είναι οι 8.000 στο Idaho, οι 13.000 στη Μασαχουσέτη και οι 6.000 στην
Πολιτεία της Νέας Υόρκης. Απώλειες καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στη Φλόριδα (5.000), στη
Nevada (5.000) και στη Νότια Dakota (10.000). Αθροιστικά, ορισμένες Πολιτείες απώλεσαν
37.000 αποικίες, ενώ άλλες κέρδισαν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ακόμα δηλαδή και με μετακίνηση
από άλλες Πολιτείες) 112.000 αποικίες.

Πηγή: www.beeculture.com
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Στον παρακείμενο πίνακα, αναλύεται
συγκριτικά η συνολική παραγωγικότητα των
αποικιών στις Η.Π.Α., από το 1993 έως το 2016.
Τα αξιοσημείωτα στοιχεία είναι τα εξής:


Το 1993 καταγράφεται ο συνδυασμός
του μεγαλύτερου αριθμού αποικιών και
της μεγαλύτερης παραγωγής μελιού.



Από το 2000 και εντεύθεν παρατηρείται
σημαντική

πτώση

της

συνολικής

παραγωγής, η οποία, έκτοτε, όχι μόνο δεν
υπερέβη το κατώφλι των 200 εκ. λιβρών,
αλλά, με εξαίρεση το 2001, ούτε καν το
πλησίασε.


Παρά

το

γεγονός

ότι

το

2016

καταγράφηκαν 2.775.000 αποικίες (ο
μεγαλύτερος αριθμός από το 1994 και
μετά), η παραχθείσα ποσότητα μελιού
είναι μεν η μεγαλύτερη από το 2010 και
μετά,

παραμένει

ωστόσο

εξαιρετικά

μικρότερη σε σύγκριση με τα μεγέθη της
10ετίας του 1990. Ο βασικός λόγος για
αυτή την εξέλιξη έγκειται στον μεγάλο
αριθμό απωλειών που αποδίδονται σε
ασθένειες και επιμολύνσεις των αποικιών
και

στη

σταδιακή

μεταστροφή

των

παραγωγών σε εκτροφή μελισσών και
επικονίαση (βλ. Συμπεράσματα παρούσας
ενότητας).
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2. Κόστη και τιμές
Οι τιμές του αμερικάνικου μελιού έπεσαν το 2016 στα 207,5 cents / λίβρα, σημειώνοντας
ελαφρά πτώση από τα 209 cents / λίβρα το 2015. Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφεται η
συγκριτική εξέλιξη των τιμών (σε cents / λίβρα) στην παραγωγή και στο τελικό ράφι από το 1998
έως το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της “AMS National Honey Report” του Υπουργείου Γεωργίας
των Η.Π.Α. (U.S.D.A.)8 οι τιμές που πληρώθηκαν στους παραγωγούς τον Ιανουάριο του 2017
κυμαίνονται από 2,50 $ / λίβρα για το μέλι προερχόμενο από φλαμουριά στην Πολιτεία της Νέας
Υόρκης, μέχρι έναν μέσο όρο 1,60 $ / λίβρα για το λευκό και το απαλό χρυσοκίτρινο, που
παράγεται κατά κόρον στις άλλες Πολιτείες. Οι τιμές του εισαγόμενου μελιού ωστόσο ήταν
σημαντικά χαμηλότερες, κυμαινόμενες από 0,70 $ / λίβρα για το απαλό χρυσοκίτρινου χρώματος
από το Bιετνάμ, 0,90 $ για το extra light από την Ουκρανία, 0.97 $ για το προερχόμενο από
μείγμα ανθέων από τον Καναδά, έως τα 2.50 $ για το πορτοκαλί οργανικό από άνθη
πορτοκαλιάς, βραζιλιάνικης προέλευσης. Τιμή υπέρτερη του ενός δολαρίου αποτελεί εξαίρεση,
στην οποία εμπίπτει μόνο το προερχόμενο από άνθη πορτοκαλιάς οργανικό. Το γεγονός ότι οι
εγχώριοι παραγωγοί χρεώνουν στον συσκευαστή/μεταπωλητή κατά μέσο όρο $0,70/λίβρα
ακριβότερο το μέλι τους από τους αλλοδαπούς παραγωγούς, σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη
ζήτηση του προϊόντος, για την οποία θα γίνει ανάλυση στην επόμενη ενότητα, εξηγεί σε μεγάλο
βαθμό το τεράστιο αμερικανικό έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο του μελιού (περισσότερα για το
εν λόγω ζήτημα στην ενότητα Δ, υπό τίτλο «Εξωτερικό Εμπόριο»).

8

Βλ. https://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=22755
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Ειδικότερα αναφορικά με τις τιμές στο
τελικό ράφι, αξιοσημείωτη είναι

και

η

καταγραφή της σχετικής έρευνας της Nielsen9,
σύμφωνα με την οποία, το 2016 κατεγράφη
άνοδος της τιμής ανά μονάδα προϊόντος
(ανεξαρτήτως συσκευασίας) 1,45%, ενώ η
καταγραφείσα αύξηση ανά ουγγιά (oz, όπου 1
ουγγιά = 28,3 γραμμάρια) ήταν 0,67%.
3. Συμπεράσματα
Ο συνδυασμός των ανωτέρω στοιχείων με τα κατά καιρούς δημοσιευόμενα στοιχεία για
την εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής καταδεικνύουν ότι ο κλάδος του μελιού στις Η.Π.Α.
μετατρέπεται σταδιακά σε κλάδο εκτροφής μελισσών και επικονίασης. Μικρές παραγωγικές
μονάδες, παρά το γεγονός ότι αθροιστικά διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό αποικιών, μαζί με
μερικές ακόμα χιλιάδες οικιακές εγκαταστάσεις ημι-επαγγελματικού χαρακτήρα, παράγουν,
τηρουμένων των αναλογιών, μικρή ποσότητα μελιού. Πέραν πάσης αμφιβολίας, τόσο μικρή ώστε
να μην επαρκεί ούτε στο ελάχιστο για την κάλυψη ενός έστω ικανού μεριδίου της εγχώριας
ζήτησης. Και αυτοί ακόμα οι μελισσοκόμοι με τις χιλιάδες αποικίες, παρά το γεγονός ότι
καταγράφουν ένα μερίδιο παραγωγής μελιού που καταναλώνεται εγχωρίως, μεταστρέφονται
σταδιακά στην εκτροφή μελισσών, είτε προς δική τους χρήση για επικονίαση είτε για να τις
διαθέσουν προς πάσα χρήση σε άλλους μελισσοκόμους.

9
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Πρόκειται βεβαίως για μακρά και αργή εξέλιξη, δεδομένων των αντικειμενικών
δυσκολιών της εκτροφής μελισσών, χωρίς αυτές να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μελιού
(στο τέλος της ημέρας, αυτή ακριβώς είναι η χρησιμότητα της μέλισσας – η παραγωγή μελιού).
Ωστόσο, το εργατικό κόστος της καλλιέργειας, εξαγωγής και διάθεσης του προϊόντος σε
τιμές μικρότερες των 2,00 $ και συχνά πυκνά σε μικρότερες του ενός δολαρίου, υπό την πίεση
των φθηνών εισαγωγών από άλλες χώρες, προκαλεί τεράστια οικονομική πίεση στον εγχώριο
κλάδο, με αποτέλεσμα να στρέφεται σε εναλλακτικές λύσεις. Μέλισσες ή επικονίαση. Αυτή
φαίνεται να είναι η τάση που θα καθοδηγήσει τον κλάδο στις Η.Π.Α. τα χρόνια που έρχονται και
αυτή η τάση αναμένεται να μεγαλώσει το μερίδιο του εισαγόμενου προϊόντος.
Γ. Ζήτηση
1. Μέγεθος αγοράς/τμήματα αγοράς – εξέλιξη κατανάλωσης
To 2016 οι λιανικές πωλήσεις
μελιού στις Η.Π.Α. έφτασαν τα 588,83 εκ.
$, νούμερο κατά 6,2 % μεγαλύτερο σε
σύγκριση με το αντίστοιχο του 2015
(553,8 εκ. $). Όπως φαίνεται στο διπλανό
γράφημα, οι λιανικές πωλήσεις μελιού
όλων των τύπων ακολουθούν αυξητική
τάση10, με επιβράδυνση, ωστόσο, του
ρυθμού ανάπτυξης .
Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί
η ταυτόχρονη τάση μείωσης του μεριδίου
αγοράς για τα μέλια ιδιωτικής ετικέτας και
αύξησης του μεριδίου για τα επώνυμα
(“branded”) προϊόντα. Το 2016 το επώνυμο
μέλι προσέθεσε 27,5 εκ. $ κέρδη, τη στιγμή
που το μέλι ιδιωτικής ετικέτας αύξησε κατά
7,5 εκ. $ τις πωλήσεις του.
Ένα σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς είναι το
υψηλό ποσοστό αύξησης πωλήσεων του οργανικού μελιού, σε αντίθεση με μια παρατηρούμενη
επιβράδυνση της ανάπτυξης του κλάδου εν συνόλω.
10

Βλ. Nielsen Category Review Honey 2016
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Το οργανικό μέλι εισέφερε πωλήσεις 52 εκ. $ το 2016, προσθέτοντας 12 εκ. $ σε
σύγκριση με την αξία του 2015 και αυξάνοντας τις πωλήσεις του κατά 32,3 εκ. $ σε σύγκριση με
το νούμερο του 2012.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλέον επικαιροποιημένης έρευνας του “National Honey
Board”11, το 2016, 57.000 περισσότερα νοικοκυριά αγόρασαν μέλι με μεγαλύτερη συχνότητα, τη
στιγμή, ωστόσο, που η κατά νοικοκυριό δαπάνη παρέμεινε σταθερή. Οι περιοχές που έδωσαν
ώθηση στη ζήτηση ήταν, ως ανεμένετο, τα μεγάλα αστικά κέντρα της Δυτικής και Ανατολικής
Ακτής, κάτι απολύτως φυσιολογικό, αφού πρόκειται για τις περιοχές με τη μεγαλύτερη
συγκέντρωση καταναλωτών με υψηλή εισοδηματική στάθμη και καλλιεργημένη διατροφική
κουλτούρα. Σημειωτέον ότι η περιοχή με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε όρους κατανάλωσης είναι
η μητροπολιτική περιοχή του Los Angeles, αν και το μεγαλύτερο μερίδιο κατανάλωσης
εξακολουθεί να διατηρεί η ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.

11
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Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι το μέλι κατατάχθηκε στην 11η θέση του
ταχύτερα αναπτυσσόμενου κλάδου λιανικής στα καταστήματα ειδών διατροφής. Ο κλάδος
ξεπέρασε κατά 1,2% τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης της λιανικής αγοράς τροφίμων, ενώ
βρέθηκε στην 31η θέση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία σημειώθηκε αύξηση τιμής στο ράφι.

Σημειωτέον εξάλλου ότι το 2016 καταγράφηκαν επίσης περισσότερες και πιο
πολυδάπανες προωθητικές δράσεις. Η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά 18,9 εκ. $.
2. Αγοραστική συμπεριφορά (καταναλωτικά πρότυπα/αγοραστικές συνήθειες)
Η γενική αίσθηση του αμερικανικού κοινού για το μέλι είναι ότι αυτό αποτελεί μια
γλυκαντική ουσία, εναλλακτική της ζάχαρης και πιο υγιεινή αυτής.
Σε σχετική έρευνα του “National Honey Board” για το 201612, το μέλι κατονομάσθηκε
ως η δεύτερη, μετά τη ζάχαρη, γλυκαντική ουσία και κατεγράφη ως η δεύτερη προτιμότερη
τέτοια, επίσης μετά τη ζάχαρη. Στην εν λόγω έρευνα, σχεδόν το σύνολο των ερωτηθέντων που
κλήθηκε να αναφέρει μια θετική ιστορία για κάποια γλυκαντική ουσία, προσδιόρισε το μέλι ως
το προϊόν που του έρχεται πρώτο στο μυαλό, όταν προσπαθεί να σκεφθεί κάτι σχετικό.
Σε όλες τις σχετικές έρευνες, το μέλι ξεπερνά τη ζάχαρη όταν το κοινό ερωτάται για το
ποιό από τα δύο προϊόντα είναι πιο φυσικό, υγιεινό, γευστικό και θρεπτικό. Αντιθέτως, υστερεί
της ζάχαρης όταν το κοινό ερωτάται ποιο είναι πιο συμφέρον από πλευράς τιμής.
Βεβαίως, αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η ζάχαρη παραμένει η πιο διαδεδομένη
γλυκαντική ουσία, με το μέλι στη δεύτερη και την καφέ ζάχαρη στην τρίτη θέση. Το μέλι, κατά
κύριο λόγο, καταναλώνεται ως γλυκαντικό συμπλήρωμα ροφημάτων και ως μέρος του πρωινού

12
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γεύματος, ενώ το 43% των καταναλωτών απαντά ότι χρησιμοποιεί το μέλι ως συστατικό για την
εκτέλεση μιας μαγειρικής συνταγής.

Ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι το 40% των καταναλωτών
δηλώνει πρόθυμο να καταβάλει περισσότερα χρήματα για ένα προϊόν σαν το μέλι, παρά το
γεγονός ότι έχει φθηνότερη πρόσβαση στη ζάχαρη. Όταν αυτοί οι καταναλωτές καλούνται να
αιτιολογήσουν την απόφασή τους, απαντούν ότι «το μέλι είναι ένα κατ’ εξοχήν φυσικό προϊόν»
και ότι «είναι πιο υγιεινό από τη ζάχαρη». Το εν λόγω στοιχείο πρέπει βεβαίως να συναρτηθεί με
την παραδοχή από πλευράς της συντριπτικής πλειοψηφίας των ερωτηθέντων καταναλωτών ότι ο
πλέον ανασταλτικός παράγοντας για την προτίμηση του μελιού έναντι της ζάχαρης είναι η
αισθητά υψηλότερη τιμή του.
Μια επίσης σημαντική παράμετρος είναι η παραδοχή της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων
(πάνω από τους μισούς) ότι αναζητά τη χώρα προέλευσης του προϊόντος, με το 70% περίπου
αυτών να δηλώνει ότι προτιμά το εγχώριο μέλι.

Όπως είναι φυσικό, η συντριπτική πλειοψηφία του μελιού που πουλήθηκε στις Η.Π.Α. το
2016 ανήκει στο μέλι υγρής μορφής (liquid). Οποιαδήποτε άλλη μορφή του προϊόντος (spread,
soft spread, comb, crystal κλπ) καταλαμβάνει ελάχιστο μερίδιο της αγοράς. Το μέλι υγρής
μορφής παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 6,8%, σε σύγκριση με το 2015 13. Από τις λοιπές
μορφές, αξιοσημείωτη είναι η άνοδος πωλήσεων του μελιού κρυσταλλικής μορφής, κατά 52,2 %
σε σύγκριση με το 2015.
13
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H δημοφιλέστερη συσκευασία
για τον Αμερικάνο καταναλωτή το
2016 ήταν αυτή των 12 oz (354 ml).
Όπως φαίνεται στο διπλανό γράφημα, η
εν λόγω συσκευασία κατέλαβε το 24%
του μεριδίου της αγοράς σε όρους
αξίας και το 25,1% σε όρους μονάδων
που πωλήθηκαν.
Από πλευράς υλικών κατασκευής των συσκευασιών, οι πλαστικές καταλαμβάνουν τη
μερίδα του λέοντος, με τις γυάλινες να ακολουθούν σε απόσταση, αλλά με αυξητική τάση. Από
πλευράς μορφής της συσκευασίας, οι δυο δημοφιλέστερες εκδοχές για το 2016 ήταν αυτή της
μπουκάλας (bottle) και του βάζου (jar), με τη δεύτερη να καταγράφει σημαντική αύξηση.

3. Προοπτικές/Τάσεις εξέλιξης της ζήτησης
Η γενική τάση προς τις υγιεινές τροφές, για την οποία κάναμε ήδη λόγο, αφήνει
ξεκάθαρο αποτύπωμα και στην περίπτωση του μελιού. Το ίδιο το προϊόν εντάσσεται από μόνο
του στη σχετική κατηγορία, ως η πιο υγιεινή γλυκαντική ουσία, ενώ είναι ολοφάνερη η
προσπάθεια να αποδοθούν στο μέλι ιδιότητες που τονίζουν τα σχετικά του χαρακτηριστικά, σε
συνδυασμό με ποικίλες κατηγοριοποιήσεις, οι οποίες ανεβάζουν τον δείκτη “health & wellness”
και παραδίδουν στον καταναλωτή ένα τελικό προϊόν απολύτως συμβατό με τις ανησυχίες και τις
τάσεις της εποχής. Στο πνεύμα αυτό, ενδεικτικό είναι ότι ιδιαίτερη άνθηση γνωρίζουν τα
18

τελευταία χρόνια και οι εισαγωγές μελιού από την Ωκεανία, τύπου “Manuka”14, το οποίο
θεωρείται ιδιαιτέρως επωφελές για την υγεία και αποτελεί μια εξαιρετικά ακριβή επιλογή, αφού
κοστολογείται περισσότερο ως “super food”, παρά ως γλυκαντική ουσία φυσικής προέλευσης
(ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μια συσκευασία των 9 οz πωλείται έως και 40 $).
Πιο συγκεκριμένα, τα πλέον συνήθη χαρακτηριστικά που αποδίδουν στο προϊόν τους
διάφοροι παραγωγοί είναι τα εξής: “GMO free”, “Preservative free”, “Organic”, “Low
calorie”, “Natural”, “No artificial flavor/color”, “No artificial preservatives”, “Fortified”,
“Sugar free”. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πωλήσεις μελιού μίας εκάστης εκ
των ανωτέρω κατηγοριών για το 2016, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή αυτών των πωλήσεων,
από την οποία καθίσταται προφανής η διευρυνόμενη τάση αποδοχής αυτών των
χαρακτηριστικών ως απαραίτητων συνοδευτικών του προϊόντος15.

H εκτεταμένη έρευνα της Nielsen για το μέλι στις Η.Π.Α. μας προσφέρει μια σειρά
εξόχως διαφωτιστικών δημογραφικών στοιχείων των καταναλωτών μελιού, απαραίτητων για την
καλύτερη στόχευση στην αγορά των Η.Π.Α.16.
Πιο συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα στοιχεία που χρήζουν επισήμανσης είναι τα
κάτωθι:


Η κατανάλωση μελιού απλώνεται και σε οικογένειες χαμηλής, συγκριτικά, εισοδηματικής
στάθμης (με εισόδημα από 20.000 – 40.000 $ ετησίως).

14

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://www.healthline.com/health/manuka-honey
Βλ. www.honey.com
16
Βλ. Nielsen Category Review Honey 2016
15
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Το μέγεθος ενός νοικοκυριού σε όρους μελών τελεί σε συνάρτηση με την πιθανότητα να
αγοράσει το εν λόγω νοικοκυριό μέλι (κοντολογίς, όσο περισσότερα τα μέλη μιας
οικογένειας, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να αγοράσει αυτή η οικογένεια μέλι).



Τα νοικοκυριά νεότερων ηλικιών (στις ηλικίες 25 – 49 ετών) καταναλώνουν όλο και
περισσότερο μέλι, ενώ παρατηρείται μείωση της κατανάλωσης σε νοικοκυριά με ηλικία
55 ετών και άνω. Επίσης, ενώ οι γυναίκες ηλικίας 25 – 29 αυξάνουν την κατανάλωση
μελιού, αυτή υποχωρεί στις γυναίκες ηλικίας από 50 – 64 ετών. Το αυτό παρατηρείται και
στους άνδρες ηλικίας 55 ετών και άνω. Αντιθέτως, οι άνδρες ηλικίας 40 – 44 ετών
σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση του προϊόντος.
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Τα νοικοκυριά με παιδιά καταναλώνουν περισσότερο μέλι από τα νοικοκυριά χωρίς
παιδιά.



Η κατανάλωση μελιού είναι σχεδόν ισομερώς κατανεμημένη στις μείζονες ομάδες
κοινωνικού και εισοδηματικού status, αλλά υπερέχει συντριπτικά στους Αμερικανούς
καυκάσιας καταγωγής, έναντι των αφροαμερικανών και των ασιατικής καταγωγής.
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Τέλος, σε όρους μορφωτικού επιπέδου, ισχύει ο γενικός κανόνας «όσο ανεβαίνει το
μορφωτικό επίπεδο ανεβαίνει και η κατανάλωση μελιού». Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται
αύξηση της κατανάλωσης και σε νοικοκυριά με επικεφαλής άνδρα ή γυναίκα χωρίς
πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Δ. Εξωτερικό εμπόριο
Ροές εμπορίου – εμπορικό ισοζύγιο προϊόντος
Οι Η.Π.Α. είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας μελιού στον κόσμο. Παράλληλα, έχουν το πιο
ελλειμματικό ισοζύγιο στον παγκόσμιο χάρτη εμπορικών ροών του προϊόντος. Αυτό το δεδομένο
αντανακλά τις τάσεις της εσωτερικής αγοράς και, κυρίως, σηματοδοτεί την ύπαρξη ευκαιριών
για τους παραγωγούς μελιού από άλλες χώρες, οι οποίοι καλούνται να ικανοποιήσουν τη μεγάλη
ζήτηση του προϊόντος στην αμερικανική αγορά.
Το 2016 το σχετικό έλλειμμα έφτασε τα 396,5 εκ. δολ. Η.Π.Α.. Το 2016 οι Η.Π.Α.
εξήγαγαν μέλι αξίας 26 εκ. δολ. Η.Π.Α. και εισήγαγαν μέλι αξίας 422,5 εκ. δολ. Η.Π.Α..
Ακολουθεί αναλυτικός, συγκριτικός πίνακας17. Σημειώνεται ότι οι μεγάλες διακυμάνσεις στα
νούμερα των εισαγωγών οφείλονται κατά κύριο λόγο στις εκάστοτε διαθέσιμες ποσότητες της
παγκόσμιας παραγωγής.

17

Πηγή, USA Census Bureau
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Η.Π.Α.- ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕΛΙΟΥ (σε εκ. $)
ΕΤΟΣ

2012

2013

2014

2015

2016

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

429,984

498,817

582,238

605,043

422,527

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

20,124

21,727

21,552

23,710

25,993

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

450,108

520,544

603,790

628,753

448,520

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

-409,860

-477,090

-560,686

-581,133

-396,534

Eπισήμως, το 75% του εισαγόμενου στις
Η.Π.Α. μελιού προέρχεται από 5 μόνο χώρες. Η
πρώτη χώρα σε εξαγωγές μελιού στις Η.Π.Α. για
το 2016 (σε όρους ποσοτήτων) ήταν το Βιετνάμ,
το οποίο διατηρεί ένα μερίδιο 23%. Ακολουθούν
η Αργεντινή με 20% και τρεις άλλες χώρες (Ινδία,
Βραζιλία, Καναδάς) με 31% αθροιστικά. Το
σύνολο των εισαγωγών από άλλες

χώρες

καλύπτει το 22%.
Το διπλανό γράφημα της εξειδικευμένης
ιστοσελίδας

www.beeculture.com

αποτυπώνει

την επίσημη καταγραφή για το 2016.
Η μεγάλη αλλαγή, όπως φαίνεται και στον κάτωθι πίνακα, αφορά την Ινδία, της οποίας οι
εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. έπεσαν στο μισό για το 2016, σε σύγκριση με το 2015.

Όσον αφορά το είδος του εισαγόμενου μελιού, τη μερίδα του λέοντος, με 45%
καταλαμβάνουν οι τύποι “extra light amber” και “light amber”. Το υπόλοιπο είναι κυρίως
λευκό μέλι και μέλι αδιευκρίνιστου χρώματος, σε ποσοστό 30%. Το 12% του εισαχθέντος το
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2016 μελιού κατεγράφη ως «βιολογικό» (“organic”), με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτού να
προέρχεται από την περιοχή του Αμαζονίου στη Βραζιλία18.
Προκειμένου να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης αναφορικά με το ύψος της αξίας μελιού
που απορροφά η αμερικανική αγορά, ακολουθεί πίνακας του www.beeculture.com με τα πλέον
επικαιροποιημένα στοιχεία των παγκόσμιων εξαγωγών μελιού, σε αξία δολ. Η.Π.Α.. Οι 15 χώρες
με την υψηλότερη αξία εξαγωγών το 2015 είναι οι κάτωθι:

Tα αντίστοιχα στοιχεία για το 201619 είναι τα εξής:
1. China: $276.6 million (12.3% των παγκόσμιων εξαγωγών)
2. New Zealand: $206.7 million (9.2%)
3. Argentina: $168.9 million (7.5%)
4. Germany: $144.9 million (6.5%)
5. Sierra Leone: $142.4 million (6.4%)
6. Spain: $109 million (4.9%)
7. Ukraine: $108.2 million (4.8%)
8. Mexico: $93.7 million (4.2%)
9. Brazil: $92 million (4.1%)
10. Vietnam: $75.9 million (3.4%)
11. Hungary: $74.2 million (3.3%)
12. Belgium: $72.4 million (3.2%)
18

Για περισσότερο αναλυτικά στοιχεία, βλ. εξειδικευμένη ιστοσελίδα www.beeculture.com
Bλ. www.worldstopexports.com/natural-honey-exporters/
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13. India: $70.8 million (3.2%)
14. Canada: $54.4 million (2.4%)
15. Romania: $41.5 million (1.9%)
Σε όρους αξίας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα δεδομένα για το 2016 έχουν ως εξής20:

Top Importing States

Pennsylvania ($75,064,462), New Jersey
($66,563,323), Texas ($62,720,623), Καλιφόρνια
($38,332,495)

Top Exporting States

Καλιφόρνια ($7,237,384), Kansas ($4,523,899),
Pennsylvania ($3,243,934), and Virginia
($1,978,756)

Top Countries Importing from the U.S.

Canada ($7,449,785), Japan ($3,431,813), China
($2,070,115), and Korea, South ($1,876,646)

Top Countries Exporting to the U.S.

Argentina ($71,977,237), Brazil ($70,229,757),
Vietnam ($64,865,469), and India ($59,544,239)

Ευλόγως εγείρονται ερωτηματικά, βάσει των ανωτέρω στοιχείων, σχετικά με την απουσία
της Κίνας (μεγαλύτερου εξαγωγέα μελιού παγκοσμίως) από τη λίστα των μεγάλων εξαγωγέων
μελιού στις Η.Π.Α.. Η απουσία αυτή αποδίδεται στην επιβολή υψηλών δασμών στο κινεζικό
μέλι, που έχουν τεθεί σε ισχύ από το Δεκέμβριο του 2001 και διαρκώς ανανεώνονται από το
αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, ως μέτρα antidumping. Οι υψηλοί αυτοί δεσμοί επιβλήθηκαν
στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κατόπιν σειράς προσφυγών από αμερικανικές εταιρείες που
εμπλέκονταν στη βιομηχανία μελιού των Η.Π.Α., εναντίον των Κινέζων ανταγωνιστών,
επικαλούμενοι το γεγονός ότι οι Κινέζοι παράγουν συστηματικά και συγκεκαλυμμένα κάτω του
κόστους της δικής τους παραγωγής, επιδιώκοντας τον αθέμιτο εξοβελισμό των αμερικανικών
εταιρειών.

20

Βλ. https://www.flexport.com/data/hs-code/040900-honey-natural
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Έκτοτε, οι κινεζικές εταιρίες προσπαθούν να εισάγουν
παράνομα τα προϊόντα τους στην αγορά των Η.Π.Α.,
«βαφτίζοντας» μέλι κινέζικης προελεύσεως ως αντίστοιχο
προϊόν τρίτης χώρας, προκειμένου να αποφύγουν τους
υψηλούς δασμούς. Το μέλι κινεζικής προελεύσεως που
παράνομα εισέρχεται στις Η.Π.Α. όχι μόνο δημιουργεί
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά, αλλά βλάπτει
και τη φήμη του προϊόντος προς τους καταναλωτές. Κατά
καιρούς, οι αμερικανικές αρχές προχωρούν σε κατασχέσεις
τεραστίων ποσοτήτων κινέζικου μελιού, η παράνομη
εισαγωγή του οποίου επιχειρείται κυρίως μέσα από τα
λιμάνια του αμερικανικού νότου21.
Ε. Ανταγωνισμός
1. Παρουσία εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων
Η εσωτερική αγορά μελιού κυριαρχείται από δύο (2) μεγάλου μεγέθους εταιρείες
παραγωγής, συσκευασίας (packaging) και μεταπώλησης μελιού διαφόρων τύπων, οι οποίες
συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες του προϊόντος από διάφορες αποικίες ανά τη χώρα.
Πρόκειται για τις “Dutch Gold Honey”, με έδρα το Lancaster της Pennsylvania και “Νatural
American Foods, Inc”, με έδρα το Onsted του Michigan. H δεύτερη αποτελεί την μετεξέλιξη της
“Groeb Farms Inc”, η οποία υπέβαλε αίτηση χρεωκοπίας το 2013, μετά την εμπλοκή της σε
κολοσσιαίων διαστάσεων σκάνδαλο παράνομων εισαγωγών κινεζικής προέλευσης μελιού22.
Άλλες αμερικανικές εταιρείες με σημαντικό μερίδιο της αγοράς είναι οι “Barkman
Honey”, με έδρα το Kansas, η “Beeyond the Hive”, με έδρα το Colorado, η “ Sioux Honey
Association/Sue Bee Honey”, με έδρα στην Iowa, η “Savannah Bee Company”, με έδρα την
Georgia και ‘The Honey Company”, με έδρα την Utah.
Πέρα από τις εγχώριες εταιρείες, το μεγαλύτερο ποσοστό του εισαγόμενου μελιού στις
Η.Π.Α. προέρχεται από τις εξής αλλοδαπές εταιρείες:


Compania Inversora Platens (Argentina)



Honeyma (Argentina)

21

Bλ. https://www.ice.gov/news/releases/hsi-chicago-seizes-nearly-60-tons-honey-illegally-imported-china-0

22

Βλ. https://www.prnewswire.com/news-releases/groeb-farms-inc-announces-recapitalization-and-reorganizationplan-226028471.html
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Capilano Honey Ltd (Australia)



R Stephens Apiary (Australia)



Zanchetta Alimentos LTDA (Brazil)



Bee Maid Honey (Canada)



Billy Bee Products Company (Canada)



Golden Acres Honey Products Ltd (Canada)



Little Bee (India)



Dabur India Limited (India)



Miel Mex (Mexico)



Mieles Del Mayab (Mexico)



Caprilush International (Mexico)



Nuxten Health Ltd (New Zealand)



HoneyLab Ltd (New Zealand)



Steens Ltd (New Zealand)



Navrang SL (Spain)



Bee Honey (Vietnam)



Duc Cuong Phat Company Limited (Vietnam)



Rowse Honey Ltd (United Kingdom)

2. Παρουσία ελληνικού μελιού
Ειδικότερα, αναφορικά με το διμερές εμπόριο μελιού Ελλάδος – Η.Π.Α., τα στοιχεία για
την περίοδο 2012 – 201623 έχουν ως εξής.
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-Η.Π.Α. (σε εκ. $)
ΕΤΟΣ

2012

2013

2014

2015

2016

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ Η.Π.Α. ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

22

0

0

47

0

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ Η.Π.Α.

627

1,120

956

910

1,172

ΣΥΝΟΛΟ

649

1,120

956

957

1,172

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

+605

+1,120

+956

+863

+1,172

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας με συσκευασίες μελιού ελληνικής προέλευσης που
εισάγονται στις Η.Π.Α. και διατίθενται προς πώληση στη λιανική αγορά. Σημειώνεται ότι η 5η
στήλη από δεξιά, περιέχει τη μέση τιμή αντίστοιχων συσκευασιών εγχώριας προέλευσης,

23

Πηγή: USA Census Bureau
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προκειμένου να

διαμορφωθεί ένα πρόχειρο μέτρο εκτίμησης της ανταγωνιστικότητας του

ελληνικής προέλευσης προϊόντος :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
EΓΧΩΡΙΟΥ

8 oz
(227 gr)

9,50 $

8oz = 2,5 $

16 oz
(450 gr)

15,95 $

16 oz = 5 $

35,2 oz
(1kg)

28,95 $

35,2 oz = 11 $

16 oz
(450gr)

12,95 $

16 oz = 5 $

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
“ATTIKI”

ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ
KRINOS
FOODS

“ATTIKI”

ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ
KRINOS
FOODS

“ATTIKI”

ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ
KRINOS
FOODS

“MONASTIRI”

DINAS
OPTIMA
FOODS
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

“MONASTIRI”

DINAS

32 oz
(907 gr)

22,95 $

32 oz =10 $

32 οz
(907 gr)

26,95 $

32 oz =10 $

16 οz
(450 gr)

14,95 $

16 oz = 5 $

16 οz
(450 gr)

14,95 $

16 oz = 5 $

16,5 oz
(470 gr)

10 $

OPTIMA
FOODS

“ΜΕΛΙ ΚΡΗΤΗΣ
DINAS
ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ”

“SITHON PINE
TREE HONEY”

DINAS
OPTIMA
FOODS

ΑΓΡΟTIKOΣ
ΜΕΛΙ/ΚΟΣ
ΣΥΝΕΤ.
ΝΙΚΗΤΗΣ
FANTIS
FOODS

“SITHON
BLOSSOM
HONEY”

ΑΓΡΟTIKOΣ
ΜΕΛΙ/ΚΟΣ
ΣΥΝΕΤ.
ΝΙΚΗΤΗΣ
FANTIS
FOODS

“HONEY ORINO”

CRETA MEL
LOUMIDIS
FOODS

Honey
Squeeze
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16,5 oz = 5,1 $

“HONEY ORINO
in Tin”

CRETA MEL

32 oz
(907 gr)

21 $

32 oz =10 $

16 oz
(450 gr)

8,5 $

16 oz = 5 $

9 oz
(250 gr)

9$

9 oz including
walnuts = 8 $

9 oz
(250 gr)

9$

9 oz including
nuts = 8 $

LOUMIDIS
FOODS

“HONEY ORINO
in Glass Jar”

CRETA MEL
LOUMIDIS
FOODS

“HONEY ORINO
WITH
WALNUTS”

CRETA MEL

“HONEY ORINO
WITH NUTS”

CRETA MEL

LOUMIDIS
FOODS

LOUMIDIS
FOODS

Aπό τα συγκριτικά στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, σε συνδυασμό με την επιτόπια έρευνα
του Γραφείου μας σε σημεία πώλησης ελληνικού μελιού, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:


Η παρουσία του ελληνικού μελιού στις Η.Π.Α. είναι αναντίστοιχη της εγχώριας ζήτησης
για ποιοτικό μέλι, με υψηλής αξίας γευστικά χαρακτηριστικά (μόλις 1,17 εκ. $ εξαγωγές
το 2016 σε σύνολο εισαγόμενου μελιού αξίας 422,5 εκ. $, ήτοι μόλις το 0,25% του
συνόλου).



Η παρουσία του ελληνικού μελιού εξαντλείται στη λεγόμενη “ethnic market”, με
βασικότερα σημεία πώλησης στα καταστήματα τροφίμων ελληνικής ή «μεσογειακής»
προέλευσης.
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Το ελληνικό μέλι είναι αισθητά ακριβότερο του εγχώριου, σε βαθμό που καθιστά
ασύμφορη την αγορά του για σημαντική μερίδα καταναλωτών.



Διαπιστώνεται πλήρης απουσία του ελληνικού μελιού σε μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών,
οι οποίες καλύπτουν και το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης στην ευρείας κατανάλωσης
(“mainstream”) αμερικανική αγορά, στοιχείο αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη την
αισθητά υψηλότερη τιμή του έναντι των ανταγωνιστικών, τόσο εγχώριας όσο και –
κυρίως – αλλοδαπής προελεύσεως.



Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ελληνικής προελεύσεως μέλια σε διαφόρων ειδών
συσκευασίες, απουσιάζει η ενίσχυση της διαφοροποίησης στη σύνθεση του προϊόντος
(λ.χ. σπανίζουν τα μέλια με προσθήκη ξηρών καρπών), η οποία θα μπορούσε να
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του.



Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, δεν κατέστη δυνατόν να διακριβώσουμε
το ποσοστό του εισαγόμενου ελληνικού μελιού που διατίθεται μέσω διαφόρων
ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου.



Ο βασικός λόγος για τη συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να αποδοθεί στο διαρκές πρόβλημα
της πλειοψηφίας των ελληνικών προϊόντων, που εντοπίζεται στην έλλειψη κρίσιμων
μεγεθών στην παραγωγή και στην απουσία οποιασδήποτε «επιμόρφωσης» του
αμερικανού καταναλωτή, μέσω συντονισμένων, καλά οργανωμένων και ικανής διάρκειας
δράσεων προώθησης – προβολής, ώστε ο τελευταίος να εξοικειωθεί με το προϊόν και τα
ιδιαίτερα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του (βλ. αναλυτικότερα κεφ. Ζ΄Συμπεράσματα)

ΣΤ. Θεσμικό Πλαίσιο
H μελισσοκομία και η παραγωγή μελιού στις Η.Π.Α. διέπονται από συγκεκριμένο
θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου, κάθε σχετική μονάδα παραγωγής θα πρέπει να πληροί τις
προβλεπόμενες από το Αμερικανικό Υπουργείο Γεωργίας (U.S.D.A.) προδιαγραφές. Οι
συγκεκριμένες προδιαγραφές θέτουν, ουσιαστικά,

εκτός πλαισίου τις περιπτώσεις μικρών

οικιακών μελισσιών, που αποτελούν ένα είδος απασχόλησης ελεύθερου χρόνου (“backyard
hobby beekeepers”). Αυτονοήτως, στις σχετικές προδιαγραφές ανήκουν η εγγραφή της
επιχείρησης στο οικείο πολιτειακό μητρώο και η φορολόγησή της με βάση την κείμενη
πολιτειακή και ομοσπονδιακή νομοθεσία. Εξαντλητικά ρυθμίζεται και η σήμανση (“labeling”)
του προϊόντος, βάσει προδιαγραφών της αρμόδιας αμερικανικής Υπηρεσίας Ελέγχου Φαρμάκων
& Τροφίμων (“Food & Drug Administration – F.D.A.”).
31

Τα ανωτέρω βεβαίως αφορούν τη θεσμική ρύθμιση της εσωτερικής παραγωγής24.
Ειδικότερα, οι γενικές προδιαγραφές για την εισαγωγή μελιού στις Η.Π.Α. από άλλες
χώρες είναι οι ίδιες με τις ισχύουσες για κάθε διατροφικό προϊόν25.
Η αρμόδια αμερικανική Υπηρεσία Ελέγχου Φαρμάκων & Τροφίμων (“Food & Drug
Administration – F.D.A.”) έχει θέσει σε ισχύ τέσσερις κανονισμούς εμπορίας τροφίμων στην
επικράτεια των Η.Π.Α., κατ' εφαρμογή του νόμου “Bioterrorism Act”.
Συγκεκριμένα απαιτούνται:
1) Registration of Food/Feed Facilities,
2) Prior Notice of Imported Food Shipments,
3) Administrative Detention & Maintenance, και
4) Inspection of Records.
Σύμφωνα με τους δύο πρώτους απαιτείται οι εξαγωγείς τροφίμων να εγγράφονται σε
ειδικό μητρώο της Υπηρεσίας Ελέγχου Φαρμάκων & Τροφίμων (“Food & Drug Administration
– F.D.A.”), καθώς και να ειδοποιούν τις τελωνειακές αρχές πριν από κάθε αποστολή φορτίου26.
Από το 2002, ανάμεσα στις υποχρεώσεις, για όλες τις εταιρείες που προτίθενται να
εξάγουν προϊόντα στις Η.Π.Α., είναι η εγγραφή (Food Facility Registration) του εργοστασίου
παραγωγής τους και οπωσδήποτε προ της εισαγωγής των προϊόντων, μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος της Υπηρεσίας Ελέγχου Φαρμάκων & Τροφίμων (“Food & Drug Administration –
F.D.A.”).
Βάσει του νέου αντιτρομοκρατικού νόμου, ο εξαγωγέας πρέπει να εγγραφεί και να πάρει
έναν αριθμό αδείας εισαγωγής από την F.D.A. Ο αριθμός αυτός δεν ισοδυναμεί με άδεια
εισαγωγής των προϊόντων. Η δήλωση αυτή, γνωστή ως “Food Facility Registration Form No
3537”, υποβάλλεται μέσω διαδικτύου, στην αγγλική γλώσσα, και είναι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα www.access.fda.gov.
Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική27.
Σύμφωνα δε με τους νέους κανονισμούς (στο πλαίσιο των νέων διατάξεων του Νόμου
περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας Τροφίμων/ FSMA - παρ. 102) όλες οι εγκαταστάσεις

24

Η σχετική νομοθεσία περιλαμβάνεται στον κάτωθι σύνδεσμο:
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm389501.htm#label
25
Το σύνολο των σχετικών προδιαγραφών αναλύεται στον επικαιροποιημένο Οδηγό Επιχειρείν, που συνέταξε και
δημοσίευσε το Γραφείο Ο.Ε.Υ της Ελλάδας στην Ουάσιγκτων. Βλ. αναλυτικότερα http://www.agora.mfa.gr/tagrafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/59107
26
Για πλήρη ενημέρωση επί του θέματος βλ www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
27
Ο ιδιώτης, ή η εταιρεία, ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο άτομο, που αναλαμβάνει εκ μέρους του εξαγωγέα την
εγγραφή, μπορεί να υποβάλει τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου:
www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/RegistrationofFoodFacilities/default.htm
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τροφίμων που εξάγουν στις Η.Π.Α. προϊόντα (σύμφωνα με τους κανονισμούς εμπορίας
τροφίμων), πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε δύο χρόνια.
Βάσει της τελευταίας τροποποίησης του νόμου περί Εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας
Τροφίμων (παρ. 415(a)(2) του FD&C Act) ζητούνται πλέον οι ακόλουθες πληροφορίες:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας, εφόσον πρόκειται για
ξένη επιχείρηση, καθώς και του τοπικού πράκτορα.
Πρόσθετες κατηγορίες τροφίμων (όπως καθορίζονται από την FDA) όλων των τροφίμων που
παρασκευάστηκαν,

έτυχαν

επεξεργασίας,

συσκευάστηκαν,

ή

διατηρήθηκαν

στην

εγκατάσταση.
Διαβεβαίωση ότι θα επιτραπεί η επιθεώρηση από την FDA ανά πάσα στιγμή, βάσει των
προβλεπόμενων σε FD&C Act.
Η F.D.A. εκδίδει έναν αριθμό μητρώου για να επιβεβαιώσει ότι μια εγκατάσταση
τροφίμων έχει καταχωρηθεί. Η έκδοση του αριθμού εγγραφής σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει
πλέον εγγραφεί/καταχωρηθεί στην F.D.A. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η
F.D.A. εγκρίνει ή πιστοποιεί την εγκατάσταση ή τα προϊόντα αυτής.
Τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν επισήμανση χώρας προέλευσης
(“country of origin label”). Αρμόδια Υπηρεσία για την έγκριση της ετικέτας είναι η F.D.Α.
(www.fda.gov ), η οποία και διατυπώνει τους κανονισμούς επισήμανσης για συμβατικά τρόφιμα,
ενώ μπορεί να απαγορεύσει τον εκτελωνισμό τροφίμων σε περίπτωση "misbranding"
(εσφαλμένων πληροφοριών στη σήμανση – ετικέτα). 28
Η Υπηρεσία Agricultural Marketing Service του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας
(U.S. Department of Agriculture – U.S.D.A.) επιτηρεί το Εθνικό Πρόγραμμα για τα βιολογικά
(“organic”) προϊόντα (National Organic Program/NOP). Οι κανονισμοί του ΝΟΡ εμπεριέχουν
τον ορισμό «βιολογικό» (“organic”) και παρέχουν προς πιστοποίηση προϊόντα με συστατικά
που έχουν παραχθεί υπό συνθήκες συμβατές με τον ορισμό. Περιλαμβάνουν επίσης πρότυπα
επισήμανσης βάσει του ποσοστού των οργανικών συστατικών στα τρόφιμα.
Υπογραμμίζεται εν προκειμένω, ότι οι προδιαγραφές του U.S.D.A. για την χρήση του
όρου «βιολογικό» (“organic”) ορίζονται χωριστά από τους νόμους και κανονισμούς που
επιβάλλει η FDA.

28

Για το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας βλ.
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/LabelingNutrition/ucm2
006828.htm

33

Εφιστάται, ως εκ τούτου, η προσοχή εις το ότι προϊόντα τροφίμων, τα οποία φέρουν
ετικέτες που επικαλούνται ότι το προϊόν είναι «βιολογικό» (“organic”), υπάγονται τόσο στους
κανονισμούς του U.S.D.A. για τα «βιολογικά» (“organic”) προϊόντα, όσο και στους
κανονισμούς της F.D.A. για την σήμανση / ετικέτα αυτών (“labeling”)29.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί αποτρεπτικό
των εξαγωγών μελιού στις Η.Π.Α.. Παρά το γεγονός ότι υπό την παρούσα κυβέρνηση υπάρχει
διάχυτη και γενικευμένη τάση υιοθέτησης μέτρων συγκεκαλυμμένου ή απροσχημάτιστου
προστατευτισμού, δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον επί του παρόντος, τέτοια εξέλιξη αναφορικά με
το μέλι.
Οι ισχύουσες διατάξεις διαμορφώνουν ένα εξαντλητικό και πλήρες πλαίσιο κατοχύρωσης
έναντι προϊόντων αμφίβολης προέλευσης και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αλλά δεν έχουν ως
δικαιολογητική βάση την αποθάρρυνση των αλλοδαπών παραγωγών – εξαγωγέων.
Ζ. Συμπεράσματα - Προοπτικές για το ελληνικό μέλι στην αγορά των Η.Π.Α.
Έχοντας χαρτογραφήσει την αγορά μελιού στις Η.Π.Α., κρίνουμε σκόπιμο να
επισημάνουμε τις κρίσιμες, μείζονος σημασίας, παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τη δομή της,
τις τάσεις της ζήτησης και τα δεδομένα που καθορίζουν τις εξαγωγικές προοπτικές ποιοτικών
ελληνικών προϊόντων, όπως εν προκειμένω το μέλι:
1.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αμερικανικής αγοράς είναι το «μεγάλο μέγεθος», υπό πάσα
έννοια του όρου, ήτοι με όρους (α) γεωγραφικών αποστάσεων, (β) αριθμού καταναλωτών,
(γ) εισοδηματικής στάθμης, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ανατολικής και Δυτικής
Ακτής.
Πρόκειται, άνευ αμφιβολίας, για τη μοναδική αγορά παγκοσμίως, που διαθέτει τέτοια
αναλογία/σύνθεση μεγάλου πληθυσμιακού μεγέθους με ταυτόχρονη υψηλή εισοδηματική
στάθμη των καταναλωτών.

2.

Η πληθυσμιακή κατανομή της αμερικανικής αγοράς χαρακτηρίζεται από υπερσυγκέντρωση
καταναλωτών υψηλής εισοδηματικής

στάθμης, καλού μορφωτικού επιπέδου

και

διατροφικής κουλτούρας σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ανατολικής και Δυτικής Ακτής των
ΗΠΑ, κυρίως δε στις πόλεις Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και
συμπληρωματικά σε Σικάγο, Μαϊάμι.
3.

Η δομή της αμερικανικής αγοράς τροφίμων χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλα επίπεδα
εμπλεκομένων, οι οποίοι μεσολαβούν προκειμένου το προϊόν να καταλήξει από την
παραγωγή/εισαγωγή του στο ράφι του “Super Market”. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι είναι

29

Για το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας βλ. https://www.ams.usda.gov/grades-standards/organic-standards
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ο εισαγωγέας ή/και διανομέας (δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζονται στο ίδιο
πρόσωπο/εταιρεία), ο “food broker”, ο οποίος λειτουργεί ως, τρόπον τινά, «πλασιέ» του
προϊόντος και αποτελεί το πρόσωπο κλειδί για την προώθησή του σε μια μεγάλη εμπορική
αλυσίδα και τέλος ο εξειδικευμένος υπάλληλος – «αγοραστής» (“buyer”) της
εταιρείας/αλυσίδας “Super Market”, τον οποίο προσεγγίζει ο “food broker” και ο οποίος
αποφασίζει αν θα αποδεχθεί και εγκρίνει το προϊόν, με σκοπό την τοποθέτησή του στο ράφι.
4.

Η μέχρι τώρα πρακτική των αμερικανικών αρχών απέναντι στις εισαγωγές ορισμένων
προϊόντων από μη γειτονικές χώρες (εξαιρούμε τις γειτονικές, λόγω του ευνοϊκού
καθεστώτος που έχει διαμορφωθεί από σειρά διμερών και πολυμερών συμφωνιών, παρά το
γεγονός ότι κάποιες εξ’ αυτών, όπως η ΝΑFTA, τελούν υπό αναδιαπραγμάτευση από την
παρούσα αμερικανική κυβέρνηση), μπορεί να αποδοθεί με τον όρο «προστατευτισμός κατά
περίσταση».
Ιδίως στον χώρο των τροφίμων, όπου η πίεση που ασκείται από οργανωμένα
“lobbies” και συντεχνιακούς φορείς στην Ουάσιγκτων είναι αρκετά έντονη, έχουν
παρατηρηθεί περιπτώσεις δημιουργίας τεχνητών φραγμών, που αποτρέπουν τις εισαγωγές
συγκεκριμένων προϊόντων στις Η.Π.Α., με εντελώς προσχηματικές δικαιολογίες.
Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του μελιού, υπάρχει καταγεγραμμένη πρακτική
μέτρων προστατευτισμού έναντι των κινεζικών εξαγωγών, αλλά δεν διαφαίνεται, προς το
παρόν τουλάχιστον, τάση επέκτασης αυτής της πρακτικής και σε άλλες χώρες – εξαγωγείς
μελιού.
Παρ΄όλα αυτά, υπό το φως των προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης, υπάρχουν
βάσιμες ενδείξεις ότι βαδίζουμε προς ένα πιο προστατευτικό πλαίσιο, το οποίο ενδέχεται να
επηρεάσει αρνητικά την πορεία των ελληνικών εξαγωγών συνολικά.
Ενδεικτικώς αναφέρεται το παράδειγμα της διαρκούς και επίμονης κινητοποίησης
(“lobbying”) εγχώριων ελαιοπαραγωγών, κυρίως από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, οι
οποίοι, με πρόσχημα τις περιπτώσεις εκτεταμένης νοθείας ελαιολάδου ιταλικής προέλευσης,
έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να επηρεάσουν μέλη του Κογκρέσου για τη
συμπερίληψη στο νέο Νομοσχέδιο περί Αγροτικής Πολιτικής (“Farm Bill”) πρόβλεψης για
εξαντλητικούς φυτοϋγειονομικούς ελέγχους σε κάθε ξεχωριστή συσκευασία εισαγομένου
ελαιολάδου στη χώρα (“marketing order”), γεγονός που θα καθιστούσε ουσιαστικά
απαγορευτική για τους ξένους ελαιοπαραγωγούς την εξαγωγή των προϊόντων τους στις
ΗΠΑ.

5.

Ένα σημαντικό στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η σταθερά αυξητική τάση των
ελληνικών εξαγωγών τροφίμων/ποτών στις Η.Π.Α. (25% του συνόλου των εξαγόμενων
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προϊόντων το 2016, ανερχόμενο στο 30%, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών), η οποία
μπορεί να αποδοθεί στους εξής παράγοντες:
 υψηλή ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος,
 ισχυρή παρουσία της ελληνικής ομογένειας στον κλάδο της μαζικής εστίασης, με
συνεχή αύξηση μάλιστα του αριθμού των εστιατορίων που εμπίπτουν στην κατηγορία
“premium”.
 ισχυρή παρουσία κοινοτήτων μεσογειακής καταγωγής (π.χ. Τούρκοι, Ιταλοί,
Λιβανέζοι, Άραβες), οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τη μεσογειακή διατροφή και τα
σχετικά υλικά παρασκευής εδεσμάτων.
 ταύτιση της «μεσογειακής διατροφής» με την υγιεινή διατροφή,
 θετικοί συνειρμοί που προκαλούνται στον αμερικανό καταναλωτή από την αναφορά
“Greek” σε κάποιο προϊόν (ιδιαίτερης σημασίας είναι σε αυτό το πεδίο η επιτυχία του
όρου “Greek Yogurt”, ασχέτως αν, λόγω εγχώριου καθεστώτος προστασίας, δεν
ανταποκρίνεται σε ελληνικής προέλευσης γιαούρτι, αλλά σε συγκεκριμένη μέθοδο
παρασκευής, ήτοι στο στραγγιστό γιαούρτι).
Η εν λόγω τάση, η οποία είναι έντονη στις πολιτείες της Β. Ανατολικής Ακτής
(Νέα Υόρκη, Μασαχουσέτη και Νέα Αγγλία συνολικά), στις οποίες κατοικούν μεγάλοι
πληθυσμοί υψηλού εισοδήματος, συσχετίζεται και με τον όγκο των εμπορικών αιτημάτων
από τον κλάδο τροφίμων/ποτών, που δέχθηκε το Γραφείο μας το 2016 (το 48% των
συνολικών αιτημάτων).
Συνεπώς, μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. ήταν το
2016 η 1η αγορά για τις ελληνικές επιτραπέζιες ελιές, η 3η για το ελαιόλαδο, η 5η για τα
ιχθυηρά, η 5η για τα τυριά, η 4η για καρπούς και φρούτα της κλάσης 0589 και η 2η για τα
κρασιά.
6.

Ειδικότερα, για το ελληνικό μέλι (όπως και για τα υπόλοιπα ελληνικά τρόφιμα),
υπογραμμίζουμε εκ νέου ότι στην Ανατολική Ακτή υπάρχει ήδη ένα σταθερό
«προγεφύρωμα» ελληνοαμερικανικών εταιρειών εισαγωγής/διανομής προϊόντων διατροφής,
με μακρά και επιτυχημένη παρουσία στον χώρο, οι οποίες εισάγουν ιδιαίτερα μεγάλο σε
πλήθος και εύρος αριθμό ελληνικών «ετικετών». Είναι όμως τέτοια η δομή των εταιρειών
αυτών και οι αντικειμενικές τους δυνατότητες, ώστε παρατηρείται ένα κενό στην
προσέγγιση των κατάλληλων “food brokers”, με αποτέλεσμα τα περισσότερα ελληνικά
προϊόντα να παραμένουν εγκλωβισμένα στην λεγόμενη “ethnic market” και να μην έχουν
επιτύχει εισέτι την επέκτασή τους σε αλυσίδες “Super Market”.
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Με τα παραπάνω δεδομένα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα βασικά στοιχεία που
χαρακτηρίζουν το ελληνικό μέλι, ήτοι:
-

την αδιαμφισβήτητη ποιοτική του ανωτερότητα ως προς το σύνολο των
χαρακτηριστικών του (χρώμα, υφή, οσμή, γεύση, σύνθεση κ.λ.π.),

-

την κατά πολύ ακριβότερη τιμή του σε σχέση με το εγχώριο, πολλώ δε μάλλον το
μαζικά εισαγόμενο.

-

τη μείωση της εγχώριας παραγωγής και τη διαρκή αύξηση της ζήτησης, κυρίως όμως
για οικονομικά ανταγωνιστικά εισαγόμενα προϊόντα

-

τη φύση και τις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής, που αδυνατούν να καλύψουν
τα κολοσσιαία μεγέθη της αμερικανικής αγοράς σε μαζική κλίμακα

το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέας Υόρκης εκτιμά ότι οι προοπτικές περαιτέρω αύξησης του μεριδίου του
ελληνικού μελιού στην αγορά των Η.Π.Α. είναι υπαρκτές και ευνοϊκές.
Η αύξηση αυτή ωστόσο μπορεί να επιτευχθεί μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Πρώτον, απόδοση έμφασης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο άλλωστε γνωρίζει
πρωτοφανή άνθηση στις Η.Π.Α. και αλλάζει ραγδαία τον χάρτη του λιανικού εμπορίου. Η
επιλογή του ηλεκτρονικού εμπορίου διασφαλίζει μεγάλο περιθώριο μείωσης του κόστους για το
ελληνικό μέλι, χωρίς να θίγεται το περιθώριο κέρδους του παραγωγού, αφού μέσα από τις
πλατφόρμες e-commerce παρακάμπτονται οι ενδιάμεσες αλυσίδες, για τις οποίες έγινε λόγος
παραπάνω (εισαγωγείς, διανομείς, food brokers κλπ) και εξαιτίας των οποίων αυξάνεται
κατακόρυφα το κόστος του εισαγόμενου προϊόντος (υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 60% της
τιμής του προϊόντος στο ράφι αντιστοιχεί σε έξοδα – προμήθειες – αμοιβές των
διαμεσολαβούντων).
Δεύτερον, το ελληνικό μέλι, λόγω ποιοτικών χαρακτηριστικών, αλλά και εξαιτίας της
αδυναμίας της εγχώριας παραγωγής να καλύψει την κολοσσιαία αγορά των ΗΠΑ σε μαζική
κλίμακα, μπορεί να βρει χώρο, κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά, σε ράφια “gourmet”
καταστημάτων, τα οποία απευθύνονται σε κοινό υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Το εν λόγω
κοινό δεν αντιλαμβάνεται την τιμή ενός προϊόντος ως πρωταρχικό (ανασταλτικό) κριτήριο
επιλογής, ενώ παράλληλα, χάρη στην υψηλή διατροφική του κουλτούρα, μπορεί να εκτιμήσει τις
γευστικές αρετές και τις ιδιότητες του ελληνικού μελιού. Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι θα πρέπει
να δοθεί έμφαση στα “gourmet”καταστήματα μεγάλων αστικών κέντρων της Ανατολικής και
της Δυτικής Ακτής (Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και συμπληρωματικά
σε Σικάγο, Μαϊάμι), στα οποία παρατηρείται υπερσυγκέντρωση του εν λόγω κοινού.
Τρίτον, λέξεις – «κλειδιά» που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την όποια προσπάθεια
διείσδυσης στην ευρεία αμερικανική αγορά είναι «επιμονή» και «συνέπεια».
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«Επιμονή» λόγω του πολύ μεγάλου ανταγωνισμού, τόσο από εγχώριες εταιρείες, όσο και από
αλλοδαπές, οι οποίες γνωρίζουν ότι λόγω μεγέθους αγοράς (βλ. Παρατήρηση «1»), ακόμη και η
απόσπαση μικρού μεριδίου ενός και μόνο προϊόντος, δύναται να αποτελέσει την ειδοποιό
διαφορά για το σύνολο των εξαγωγών, παγκοσμίως, του εν λόγω προϊόντος.
«Συνέπεια», τόσο ως προς τους χρόνους/προθεσμίες παράδοσης των προσφερόμενων προϊόντων,
όσο και ως προς τις τιμές και την παραδοτέα ποιότητα αυτών, δεδομένου ότι οι μεγάλες αλυσίδες
τροφίμων επιβάλλουν ασφυκτικά συμβατικά περιθώρια, με απόλυτο προσδιορισμό των χρόνων
παράδοσης, των απαιτούμενων ποσοτήτων και των προδιαγραφών ποιότητας. Οποιαδήποτε
παρέκκλιση από αυτά τα προαπαιτούμενα επιφέρει βαρύτατες ρήτρες εις βάρος του εξαγωγέα
και πιθανότατα οριστικό αποκλεισμό του από το πελατολόγιο της εταιρείας.
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NAME
OPTIMA
FOODS
FANTIS
FOODS
LOUMIDIS
FOODS
FOOD
MATCH
KRINOS
FOODS
HELLENIC
FARMS
CASTELLA
IMPORTS

WEBSITE
www.optimafoods.com
www.fantisfoods.com
www.loumidisfoods.com
www.foodmatch.com
www.krinos.com
www.hellenicfarms.com
www.castella.com

ADDRESS
15 W. Jefryn Blvd.,
Deer Park,NY,11729
60 Triangle Blvd.,
Carsstadt, NJ, 07072
1270 Valley Brook Av, Unit
100B, Lyndhurst, NJ, 07071
575 8th Ave, New York, NY,
10018
1750 Bathgate Ave, Bronx,
New York, NY, 10457
317 Cox Street, Roselle,
NJ, 07203
60 Davids Drive, Hauppage,
NY, 11788
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TEL.

FAX

CONTACT WEBSITE / EMAIL

6312434670

6312434681

info@optimafoods.com

2019336200

2019338797

info@fantisfoods.com

2016351700

2016351710

vlasis.anastasiou@loumidisfoods.com

2122445050

2123345042

info@foodmatch.com

7187299000

7183619725
9082412150/
0035

info@krinos.com

9739818120
6312315500

info@hellenicfarms.com
http://www.castella.com/AboutCastella/Contact-Us.aspx

