
Το εμπόριο των προϊόντων τόσο της αλιείας όσο και των υδατοκαλλιεργειών έχει παγκόσμιες διαστάσεις με αποτέλεσμα 
τη μετακίνηση χιλιάδων τόνων των προϊόντων αυτών από τη μια άκρη στην άλλη του πλανήτη. 
Στη διαφάνεια παρατηρούμε ότι οι κύριες χώρες παραγωγής (είτε από αλιεία είτε από υδατοκαλλιέργειες) είναι οι 
Ασιατικές - με κυρίαρχη την Κίνα – και με προορισμό, κατά σειρά μεγέθους εξαγωγών, τις ΗΠΑ, την Ευρώπη αλλά και την 
Ιαπωνία. Σε πολύ μικρότερες ποσότητες οι χώρες της Ασίας εισάγουν ανάλογα προϊόντα από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.



Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες της 
Ευρωπαϊκής Αγοράς (EUMOFA, 2016), ήδη από το 2013 η παγκόσμια παραγωγή υδρόβιων 
οργανισμών από υδατοκαλλιέργειες (97,1x106 tn) ξεπέρασε την αντίστοιχη των αλιευμάτων 
(93,2x106 tn)
Tα τελευταία στοιχεία να δείχνουν ότι ενώ στο χρονικό διάστημα 2012-2014 η συνολική 
παγκόσμια παραγωγή σε υδρόβιους οργανισμούς αυξήθηκε κατά 7,3% το ποσοστό αυτό 
αντιστοιχεί σε 12,32% από υδατοκαλλιέργειες και 2,36% από αλιεύματα.
Στη διαφάνεια αυτή μπορείτε να συγκρίνετε την παραγωγή ανά χώρα αλλά και παγκόσμια τόσο 
από την αλιεία (Fisheries) όσο και από τις υδατοκαλλιέργειες (aquacultures).
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Η παγκόσμια ανάγκη για τροφή που προέρχεται από 
τα υδάτινα οικοσυστήματα μας οδηγεί στην 
αντικατάσταση της αλιείας με τις υδατοκαλλιέργειες, 
δηλαδή, κάτι ανάλογο με τις γεωργικές καλλιέργειες 
και την κτηνοτροφία που αντικατέστησαν τη συλλογή 
(καρπών) και το κυνήγι ζώων από τον άνθρωπο, στα 
χερσαία οικοσυστήματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην 8η θέση της παγκόσμιας παραγωγής από υδατοκαλλιέργειες, αλλά με μεγάλη απόσταση (μόλις 1,53%) από τις άλλες 
χώρες.  Η παραγωγή της είναι κυρίως τα οστρακοειδή (50% των υδατοκαλλιεργειών), και 27% τα ψάρια με καλλιέργειες στη θάλασσα και 23% τα ψάρια που 
καλλιεργούνται σε γλυκά νερά. Στη διαφάνεια μπορείτε επίσης να δείτε τις 5 κυριότερες παραγωγούς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από την οποία πλέον 
αφαιρείται το Ηνωμένο Βασίλειο (UK)), όπως επίσης και τα κυριότερα είδα τα οποία καλλιεργούνται. Στην Ελλάδα δεν γίνεται καλλιέργεια σολομού ενώ ήδη 
καλλιεργούνται σε μικρότερο βαθμό και άλλα είδη (βλ. σημειώσεις). Στη λίστα δεν συμπεριλαμβάνεται η Νορβηγία (από τις κυριότερες χώρες παραγωγής 
σολομού και τόνου) διότι δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΙΧΘΥΟΦΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2012/2011

Στη διαφάνεια αυτή παρατηρούμε τη μείωση των συνολικών δαπανών  για 
προϊόντα ιχθυοφαγίας στις χώρες που έπληξε περισσότερο η οικονομική κρίση 
των αρχών της τελευταίας δεκαετίας (Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα). Ταυτόχρονα 
όμως παρουσιάζεται και το μέγεθος των αντίστοιχων αγορών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που είναι ανάλογο τόσο με το μέγεθος του πληθυσμού τους όσο και με 
τις διατροφικές τους προτιμήσεις.



ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΙΧΘΥΟΦΑΓΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. (2012/2011)

Αντίστοιχα στη διαφάνεια αυτή παρατηρούμε αφενός τη μείωση των 
δαπανών/κάτοικο, για προϊόντα ιχθυοφαγίας, στις χώρες που έπληξε 
περισσότερο η οικονομική κρίση των αρχών της τελευταίας δεκαετίας 
(Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα), αλλά ταυτόχρονα ότι δεν 
άλλαξαν και οι διατροφικές τους προτιμήσεις. Δεν είναι τυχαίο, ότι 
οι χώρες αυτές βρίσκονται ανάμεσα στις πρώτες ως προς την 
ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που 
προσέφερε στους καταναλωτές φτηνότερο προϊόν από αυτό της 
αλιείας, (παρά τη συρρίκνωση του κλάδου εξ αιτίας της οικονομικής 
κρίσης).



Αλιεία και επεξεργασία καρκινοειδών (γαρίδας) πάνω σε αλιευτικό σκάφος
https://www.youtube.com/watch?v=uQxBb7o5xDE

Αλιεία και επεξεργασία αλιευμάτων πάνω σε αλιευτικό σκάφος
https://www.youtube.com/watch?v=e7u-X8XR1hs

Αλιεία και επεξεργασία οστρακοειδών (scallops - χτένια) με τη μέθοδο συρόμενου 
στον βυθό συλλέκτη (αργαλειός).
https://www.youtube.com/watch?v=l7erX-VPmc4

Αλιεία μεγάλων ιχθύων (τόνου), αφρόψαρων και άλλων ειδών με διαφορετικές 
μεθόδους αλίευσης (δίχτυα, πυροφάνι – νυκτερινή αλιεία, παραγάδι) σε 
μεγάλη κλίμακα
https://www.youtube.com/watch?v=e7cgPxRB9p0

Για ν’ αποκτήσετε εικόνες από το τι σημαίνει εκτεταμένη αλιεία, μείωση των ιχθυο-αποθεμάτων παγκόσμια 
και ως εκ τούτου διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για παραγωγή υδρόβιων οργανισμών (υδατοκαλλιέργειες), σας 
προτείνω να παρακολουθήσετε τα παρακάτω επιλεγμένα videos. 

Η παραπομπή μου μέσω διασύνδεσης (link) σε αυτά οφείλεται σε κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας.
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