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Περίληψη
Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο
•

Το 2014 η υδατοκαλλιέργεια επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά την αναπτυξιακή της πορεία παρουσιάζοντας
ανάπτυξη 4 % ως προς τον όγκο παραγωγής και 5% ως προς την αξία πωλήσεων.

•

Η συνολική παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ανήλθε το 2014 στους 101,1 εκ. τόνους προϊόντων αξίας
132,8 δισ. ευρώ.

•

Η υδατοκαλλιέργεια παρέχει ήδη περισσότερα αλιευτικά προϊόντα στην ανθρωπότητα από ότι η ελεύθερη
αλιεία (93,8 εκ. τόνοι το 2013).

•

Διατηρείται η άνιση κατανομή της δραστηριότητας με την Ασία να παράγει σχεδόν το 92% του όγκου των
παραγόμενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (92,76 εκ. τόνοι).

•

Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσαν το 2014 σχεδόν το 50% της παγκόσμιας παραγωγής (48,44 εκ. τόνοι).

•

Η μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια το 2015 ανήλθε σε 358.412 τόνους (181.442 τόνοι τσιπούρας, 157.716 τόνοι
λαβρακιού), παρουσιάζοντας ανάπτυξη 4% σε σχέση με το 2014.

•

Η Ελλάδα βρίσκεται στις δύο πρώτες χώρες παραγωγής ψαριών μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας,
αντιπροσωπεύοντας το 31% της παραγωγής τους διεθνώς.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ε.Ε.
•

Το 2013 παρήχθησαν στην Ε.Ε. 1,28 εκ. τόνοι προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αξίας 4 δισ. ευρώ.

•

Η κατανάλωση στην Ε.Ε. καλύπτεται κατά 9,3% από την υδατοκαλλιέργεια, 27,8% από την αλιεία και 62,9% από
εισαγωγές από τρίτες χώρες.

•

Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας αποτελούν το 51,4% (660.757 τόνοι) της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας
στην Ε.Ε..

•

Η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού το 2014 στην Ε.Ε. ήταν 175.090 τόνοι (85.483 τόνοι τσιπούρας, 63.965
τόνοι λαβρακιού) και αντιστοιχούν στο 26,5% του όγκου παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε.

•

Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 61% της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα
Το 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το 2013.
•

Η  συνολική παραγωγή ανήλθε σε 135.927 τόνους αξίας 600,9 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 13,2% ως
προς την αξία πωλήσεων.

•

Το 69% της εγχώριας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια και το 31% από
την αλιεία.

•

Ο κλάδος δημιουργεί 12.000 θέσεις άμεσης και έμμεσης εργασίας κυρίως σε παράκτιες ή απομακρυσμένες
περιοχές.

•

Εκτρέφονται κυρίως ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και μύδια που αποτελούν το 88% και το 12% αντίστοιχα της
συνολικής παραγωγής.

•

Το 2015 η εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού ανήλθε σε 110.000 τόνους αξίας 590,5 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας
το 98% του όγκου και το 99% της αξίας των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.

•

Οι εξαγωγές του κλάδου το 2015 εκτιμώνται σε 85.000 τόνους εκ των οποίων το 95% διοχετεύτηκε σε αγορές της
Ε.Ε..

•

Τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα αποτελούν τον πρώτο εξαγωγικό κλάδο ζωικής παραγωγής της χώρας.

•

Το 2016 εκτιμάται πως η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού θα κυμανθεί στους 105.000 τόνους.
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Ακρωνύμια και συντμήσεις
ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

ΓΓΕΤ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

ΕΛΟΠΥ

Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας

ΕΛΣΤΑΤ

Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΟΠ

Οργάνωση Παραγωγών

ΣΠΕ

Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας

ΠΟΑΥ

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

ΥΑ

Υπουργική Απόφαση

ΥΠΑΑΤ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

AIPCE-CEP

European Fish Processors Association and European Federation of National Organizations of
Importers and Exporters of Fish (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εισαγωγέων και Εξαγωγέων αλιευτικών
προϊόντων)

APROMAR Association of Spanish Marine Aquaculture Producers (Σύνδεσμος υδατοκαλλιεργειών Ισπανίας)
EUMOFA

European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο
Αγορών προϊόντων Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας)

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων)

FEAP

Federation of European Aquaculture Producers (Ομοσπονδία Ευρωπαίων Υδατοκαλλιεργητών)

JRC

Joint Research Center (Κέντρο για την Σύμπραξη στην Έρευνα)

Διευκρινίσεις – Μεθοδολογία
•

Τα πιο πρόσφατα και πλήρη στατιστικά δεδομένα για την υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
είναι του 2014 και παρέχονται κυρίως από τον FAO, αλλά και από το EUMOFA και το JRC.

•

Τα πιο πρόσφατα και πλήρη στατιστικά δεδομένα για την Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια (τσιπούρα και λαβράκι)
είναι του 2015 και παρέχονται από έρευνα και αναλύσεις του FEAP, ΣΕΘ και Kontali. Οι εκτιμήσεις για το 2016
προέρχονται από την επιτροπή MedAqua του FEAP.

•

Τα προσωρινά στατιστικά δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έκδοση, θα επικαιροποιούνται
στις προσεχείς εκδόσεις και ενδέχεται να προκύψουν διαφορές.

•

Ως αξία παραγωγής εννοείται η αξία πρώτης πώλησης από τον παραγωγό και όχι η τελική τιμή που πληρώνει ο
καταναλωτής.

•

Η αξία της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας σε διεθνές επίπεδο παρέχεται από τον FAO σε δολάρια ΗΠΑ και
έχει χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή η μέση ετήσια τιμή συναλλάγματος για το 2014, $ 1,0 = € 0,80 (με
στρογγυλοποίηση).

Δικαιώματα χρήσης του υλικού της παρούσας έκθεσης.
Στόχος αυτής της έκθεσης είναι η διάδοση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτή. Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η χρήση των κειμένων,
των γραφικών και των πινάκων από τρίτους με τον όρο να αναφέρεται κάθε
φορά η πηγή, δηλαδή ο ΣΕΘ.
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Εισαγωγή
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) ιδρύθηκε το 1989 και
σήμερα εκπροσωπεί επιχειρήσεις που παράγουν πάνω από το 70% του όγκου
παραγωγής μεσογειακών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα και το 74%
των άμεσα απασχολούμενων στον κλάδο.
Όταν το 1980 η ιχθυοκαλλιέργεια ξεκίνησε στην Ελλάδα με λίγες πειραματικές
μονάδες, η ετήσια παραγωγή ήταν μόλις 5 τόνοι, αυξήθηκε σε 3.550 τόνους το
1990, σε 65.000 τόνους το 2000 για να φτάσει το ιστορικά υψηλό των 144.000
τόνων το 2008. Σήμερα, και παρά την χρηματοοικονομική κρίση των τελευταίων
6 ετών που έχει αποδυναμώσει τους περισσότερους παραγωγικούς τομείς της
ελληνικής οικονομίας, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποδεικνύεται ιδιαίτερα
ανθεκτική με ετήσια παραγωγή που κυμαίνεται μεταξύ 110.000 - 120.000
τόνων τσιπούρας και λαβρακιού. Ο κλάδος έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις
δέκα παραγωγικές δραστηριότητες που μπορούν να βγάλουν την ελληνική
οικονομία από την κρίση.
Στόχος της ετήσιας κλαδικής έκθεσης είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς,
όχι μόνο για τις επιχειρήσεις και τους προμηθευτές του κλάδου, αλλά και
για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για την εξέλιξη ενός
ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου ζωικής παραγωγής τροφίμων διεθνώς,
όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές, ακαδημαϊκοί, ΜΜΕ, θεσμικοί φορείς
και πολιτικοί.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύεται η κατάσταση της ιχθυοκαλλιέργειας
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην
παραγωγή δύο μεσογειακών ειδών.
Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υδατοκαλλιέργεια σε
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλύονται βασικά μεγέθη όπως ο όγκος
και η αξία των παραγόμενων προϊόντων, η διάρθρωση της παραγωγής ανά
βασική κατηγορία εκτροφής και η γεωγραφική κατανομή. Ξεχωριστή αναφορά
γίνεται στην εξέλιξη της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα.
Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια συνολική παρουσίαση της
υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, ενώ το τέταρτο κεφάλαιο εξειδικεύεται στην
θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια και στην εξέλιξη της παραγωγής των δύο κυρίως
εκτρεφόμενων ψαριών στην χώρα.
Τα τελευταία δυο κεφάλαια είναι επίσης αφιερωμένα στην ελληνική
ιχθυοκαλλιέργεια. Συγκεκριμένα στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική
παρουσίαση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
2007-2013, καθώς αποτελεί το βασικό εργαλείο της πολιτείας για την ανάπτυξη
του κλάδου, ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το όραμα ανάπτυξης του
κλάδου και οι στόχοι που υφίστανται ή πρέπει να επιτευχθούν.
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1. Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο

Όγκος παραγωγής αλιευτικών
προϊόντων 2014

H υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
κλάδους τροφίμων διεθνώς καθώς η ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα
αυξάνεται διαρκώς. Το 2014 διατήρησε ρυθμό ανάπτυξης οριακά πάνω
από 4% καθώς ο όγκος παραγωγής ξεπέρασε τους 101 εκατομμύρια τόνους
σε σχέση με τους 97,1 εκ. τόνους του προηγούμενου έτους. Η συνολική
αξία πωλήσεων το 2014 ανήλθε σε 132,8 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση
32% σε σχέση με το 2013. Η παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση, ξεπέρασε την αντίστοιχη της συλλεκτική αλιείας η οποία
τα τελευταία δέκα χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 90 – 93 εκ. τόνων. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO), μέχρι το
2030 πάνω από το 65% των αλιευτικών προϊόντων θα προέρχεται από την
υδατοκαλλιέργεια.

48%

52%

Υδατοκαλλιέργεια
Αλιεία
πηγή: FAO

Εξέλιξη παραγωγής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 1950-2014 (τόνοι)
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Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο

1.1 Υφιστάμενη κατάσταση της υδατοκαλλιέργειας

Αλιεία 48%

Τα αλιευτικά προϊόντα είναι σήμερα μία από τις πιο σημαντικές πηγές ζωικής πρωτεΐνης στον κόσμο και η
συμβολή της υδατοκαλλιέργειας στην κάλυψη της ζήτησης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Εκτιμάται ότι
αντιπροσωπεύουν το 17% της συνολικής ζωικής πρωτεΐνης που καταναλώνεται, ενώ μία μερίδα 150 γρ. ψαριού
καλύπτει μεταξύ 50% - 60% των πρωτεϊνικών αναγκών ενός ενήλικα παρέχοντας επιπλέον και τα αναγκαία ωμέγα-3.
Το 2014 η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ανήλθε σχεδόν σε 20 κιλά ιχθυηρών καταγράφοντας το υψηλότερο
επίπεδο ως τώρα. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της κατανάλωσης είναι αφενός
η αύξηση του πληθυσμού και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και αφετέρου η αύξηση της παραγωγής σε
συνδυασμό με την βελτίωση των καναλιών διανομής. Η ζήτηση αυτή ωστόσο δεν θα είχε καλυφθεί χωρίς την
αξιοσημείωτη τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο που συντελέστηκε στον κλάδο τα τελευταία 40 χρόνια.
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Ωστόσο υπογραμμίζεται πως υπάρχει διαφορά στην ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ανάλογα με την οικονομική
ανάπτυξη, που κυμαίνεται από 7,6 κιλά στις υπό ανάπτυξη περιοχές μέχρι και 26,6 κιλά στις πλέον ανεπτυγμένες.
Έως το 2014 έχει καταγραφεί τουλάχιστον από μια φορά η εκτροφή 580 διαφορετικών ειδών ανά τον κόσμο σε
διαφορετικά συστήματα και τεχνολογίες εκτροφής, στη θάλασσα ή σε εσωτερικά ύδατα. Αναλυτικότερα έχουν
καταγραφεί 360 είδη ψαριών, 104 είδη μαλακίων, 62 είδη καρκινοειδών, 6 είδη ερπετοειδών, 9 είδη ασπόνδυλων
και 37 είδη θαλάσσιων φυτών. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στον
τομέα τις τελευταίες δεκαετίες.
Όσον αφορά στην απασχόληση, η υδατοκαλλιέργεια έχει εξελιχθεί σε μια δραστηριότητα με σημαντικές
κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρων περιφερειών. Σύμφωνα με το
FAO η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια (πρωτογενής τομέας) προσφέρουν συνολικά 56,6 εκ. θέσεις εργασίας εκ των
οποίων οι 18,75 εκ. απασχολούνται στην υδατοκαλλιέργεια. Αξίζει να σημειωθεί πως το 95% των θέσεων εργασίας
στην υδατοκαλλιέργεια είναι στην Ασία και το υπόλοιπο 5% σε Λατινική Αμερική & Καραϊβική, Αφρική, Ευρώπη,
Βόρεια Αμερική και Ωκεανία.

1.2 Διάρθρωση της παραγωγής της
υδατοκαλλιέργειας
Το 2014 η υδατοκαλλιέργεια συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία καθώς
ο όγκος παραγωγής ανήλθε συνολικά σε 101,13 εκ. τόνους προϊόντων
(περιλαμβάνονται και αυτά που δεν προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση), παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος (97,16 εκ. τόνοι). Ως προς την αξία, εκτιμάται σε 132,81 δισ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος
(126,77 δισ. ευρώ).
Στη θάλασσα εκτρέφεται ο μεγαλύτερος όγκος των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας καθώς παράγονται 47,5 εκ. τόνοι, ακολουθούν τα
προϊόντα που παράγονται σε εσωτερικά (γλυκά) ύδατα με 46,3 εκ. τόνους,
ενώ 7,4 εκ. τόνοι προϊόντων καλλιεργήθηκαν σε υφάλμυρα ύδατα.

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας
ανά περιβάλλον εκτροφής 2014
7%

47%
46%

Θαλάσσια ύδατα
Γλυκά ύδατα
Υφάλμυρα ύδατα
πηγή: FAO

πηγή: FAO
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Διάρθρωση παραγωγής υδατοκαλλιέργειας 2014

Τόνοι

%

Ασπόνδυλα

408.723,54

0,40

Αµφίβια / Ερπετοειδή

484.844,24

0,48

2.009.607,55

1,50
21,80

Καρκινοειδή

Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο

Αξία

Όγκος

Είδη

Χιλιάδες ευρώ

%
0,70

921.972,38

6.915.072,14

6,84

28.938.728,38

Μαλάκια

16.161.575,74

15,98

15.394.155,41

11,60

Υδρόβια φυτά

27.306.964,74

27,00

4.509.931,46

3,40

Ψάρια

49.861.891,50

49,30

81.041.597,45

61,00

101.139.071,90

100,00

132.815.992,63

100,00

Σύνολο
πηγή: FAO

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την κατηγοριοποίηση του FAO ως προς τον όγκο και την αξία παραγωγής, το
2014 αναλύεται ως εξής:
•

Τα ψάρια αποτέλεσαν σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής. Ο όγκος παραγωγής τους ξεπέρασε το 49%
του συνόλου των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν (49,86 εκ. τόνοι) και η αξία τους σε πρώτη
πώληση ανήλθε στο 61% (81,04 δισ. ευρώ). Σε σχέση με το 2013 παρατηρείται 6% αύξηση ως προς τον όγκο και
35% ως προς την αξία.

•

Τα υδρόβια φυτά κατατάσσονται στην δεύτερη κατηγορία αντιπροσωπεύοντας σε όγκο το 27% της παγκόσμιας
παραγωγής (27,3 εκ. τόνοι), αλλά μόλις το 3,4% της αξίας (4,51 δισ. ευρώ). Σε σχέση με το 2013 παρατηρείται
οριακή αύξηση 1,1% ως προς τον όγκο και 5% ως προς την αξία.

•

Τα μαλάκια αποτελούν την 3η μεγαλύτερη κατηγορία αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 16% της παραγωγής (16,1
εκ. τόνοι) και το 11,6 % της αξίας (15,39 δισ. ευρώ). Σε σχέση με το 2013 παρατηρείται 4% αύξηση ως προς τον
όγκο και 35% ως προς την αξία.

•

Τα καρκινοειδή – κεφαλόποδα κατατάσσονται στην 4η θέση καθώς αποτελούν σχεδόν το 7% των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν (6,9 εκ. τόνοι) αλλά η αξία τους ανήλθε στο 22 % της συνολικής αξίας
(σχεδόν 29 δισ. ευρώ). Σε σχέση με το 2013 παρατηρείται 3% αύξηση ως προς τον όγκο και 30% ως προς την αξία.

•

Τα ασπόνδυλα και τα αμφίβια/ερπετοειδή αποτελούν ένα πολύ μικρό κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγής
που αντιπροσωπεύει το 0,9% του όγκου (891.000 τόνοι) και το 2,2% της αξίας παραγωγής (0,93 δισ. Ευρώ).
Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά κατηγορία το 2014
1%
7%

Ψάρια

16%

Καρκινοειδή

όγκος
27%

49%

Μαλάκια
Υδρόβια φυτά
Αμφίβια/Ερπετοειδή
Ασπόνδυλα
πηγή: FAO
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Εξέλιξη παραγωγής ανά κατηγορία σε αξία
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Διάρθρωση παραγωγής ανά γεωγραφική περιφέρεια
Η τάση που επικρατεί διεθνώς, με μόνη εξαίρεση την Ωκεανία, είναι η αύξηση της παραγωγής σε όλες τις ηπείρους.
Ωστόσο παραμένει η άνιση κατανομή της δραστηριότητας αφού στις χώρες της Ασίας εκτρέφονται τα 2/3 της
παγκόσμιας παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή το 2014 κατανέμεται ως εξής:

• Ασία: αποτελεί με διαφορά τον μεγαλύτερο παραγωγό προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αφού εκεί παράγεται

το 91,76 % της παγκόσμιας παραγωγής (92,76 εκ. τόνοι) όπου η Κίνα η Ινδονησία και η Ινδία βρίσκονται στην
κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Η Κίνα ωστόσο αποτελεί παγκόσμιο πρωταθλητή με όγκο παραγωγής (58,8
εκ. τόνους).

• Αμερική: Παράγεται το 3,3% της παγκόσμιας παραγωγής (3,36 εκ. τόνοι) όπου στην Χιλή σημειώθηκε ο
μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης 17%.

• Ευρώπη: Παραμένει στο 2,9 % της παγκόσμιας παραγωγής (2,93 εκ. τόνοι) με κύρια εικόνα την σχεδόν σταθερή
παραγωγή από το 2000 και την θεαματική αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες με ανταγωνιστικά προϊόντα
χαμηλότερου κόστους.

• Αφρική: Παράγεται μόλις το 1,8% της παγκόσμιας παραγωγής (1,86 εκ. τόνοι) ωστόσο σημείωσε 7% ανάπτυξη
σε σχέση με το 2013.

• Ωκεανία: είναι η ήπειρος με την μικρότερη παραγωγή παγκοσμίως, μόλις το 0,2% (0,2 εκ. τόνοι περίπου) αλλά
με ένα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2013 (8,5%).

Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής ανά κατηγορία σε όγκο
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Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά ήπειρο το 2014 (τόνοι)
Ωκεανία
Ευρώπη

216.297
2.933.146
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Ασία
Αµερική
Αφρική

92.763.147
3.365.210
1.737.802
20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

πηγή: FAO

Σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από το 90% των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παράχθηκε το 2014 από 10 χώρες,
κυρίως στην Ασία. Η Κίνα με παραγωγή 58,8 εκ. τόνους προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παραμένει η πρώτη
παγκόσμια παραγωγός σημειώνοντας ανάπτυξη σχεδόν 3% σε σχέση με το 2013.   Μεταξύ των 10 κορυφαίων εθνών
σε ότι αφορά την παραγωγή, ξεχωρίζει η ισχυρή ανάπτυξη 8% που παρατηρήθηκε το 2014 στην Ινδονησία (φύκια,
τιλάπια, κυπρίνος και γαρίδες) και 7% στην Ινδία (κυπρίνοι και γαρίδες). Η μόνη χώρα στην οποία καταγράφεται
αρνητική ανάπτυξη είναι οι Φιλιππίνες.
Αναλυτικότερα τα δέκα σημαντικότερα έθνη είναι:
10 Μεγαλύτερα κράτη ως προς τον όγκο
παραγωγής υδατοκαλλιέργειας το 2014

10 Μεγαλύτερα κράτη ως προς την αξία
παραγωγής υδατοκαλλιέργειας το 2014

Tόνοι

Ποσοστό
αύξησης ετησ.

Κίνα

58.797.258,06

2,95 %

Κίνα

Ινδονησία

Χώρα

Χώρα

Αξία (xιλ. €)
60.482.761,53

Ποσοστό
αύξησης ετησ.
3,44 %

14.375.281,83

8,07 %

Ινδονησία

8.614.820,46

3,96 %

Ινδία

4.884.021,00

7,22 %

Ινδία

8.454.269,36

-1,71 %

Βιετνάµ

3.411.391,00

5,94 %

Χιλή

8.247.345,43

36,49 %

Φιλιππίνες

2.337.605,00

-1,51 %

Νορβηγία

5.739.814,99

5,41 %

Μπαγκλαντές

1.956.925,00

5,22 %

Βιετνάµ

5.654.604,02

2,48 %

Κορέα

1.567.442,00

2,22 %

Ιαπωνία

3.882.619,57

9,95 %

Νορβηγία

1.332.497,00

6,78 %

Μπαγκλαντές

3.579.575,82

-4,35 %

Χιλή

1.227.359,00

17,37 %

Ταϊλάνδη

2.108.513,75

-10,95 %

Αίγυπτος

1.137.091,00

3,6 %

Φιλιππίνες

1.725.000,00

15,60 %

Σύνολο 10 πρώτων

91.026.870,89

4,21 %

Σύνολο 10 πρώτων

108.489.324,93

4,67 %

Σύνολο Παγκ. παρ.

101.139.071,90

4,09 %

Σύνολο Παγκ. παρ.

132.815.992,62

4,77 %

πηγή: FAO, APROMAR, ΣΕΘ

Στην παγκόσμια κατάταξη, στα είδη με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής συγκαταλέγονται τα φύκια (σε ορισμένα
είδη παρατηρείται θεαματική αύξηση 29%) και ο κυπρίνος. Ως προς την αξία, για άλλη μια φορά ξεχωρίζουν τα
καρκινοειδή και συγκεκριμένα η γαρίδα της οποίας οι πωλήσεις ανήλθαν σε 14,7 δισ. ευρώ και του σολομού
Ατλαντικού σε 11,7 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 400 περίπου εκτρεφόμενα είδη, δέκα από αυτά
αντιστοιχούν σχεδόν στο 45% της συνολικής αξίας παραγωγής.
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Είδη με τη μεγαλύτερη παραγωγή 2014

Είδος & Επιστηµονική Ονοµασία

Τόνοι

Ποσοστό αύξησης
ετησίως (%)

Φύκη - Eucheuma spp

9.053.043,80

7,17

Φαιοφύκη - Laminaria japonica

7.654.586,00

28,83

Κυπρίνος - Ctenopharyngodon idellus

5.537.793,84

5,92

Ιαπωνικό στρείδι - Crassostrea gigas

5.003.936,00

4,3

Κυπρίνος - Hypophthalmichthys molitrix

4.967.739,42

7,95

Κοινός Κυπρίνος - Cyprinus carpio

4.159.117,43

4,78

Κυδώνι Ιαπωνίας - Ruditapes philippinarum

4.010.702,55

2,92

Φύκη - Gracilaria spp

3.751.395,60

8,42

Τιλάπια Νείλου - Oreochromis niloticus

3.670.259,88

7,16

Λευκή γαρίδα - Litopenaaeus uannamei

3.668.682,00

11,5

51.477.256,52

9,18

101.139.071,90

4,09

Σύνολο 10 πρώτων ειδών
Σύνολο παγκόσµιας παραγωγής
πηγή: FAO, APROMAR, ΣΕΘ

Είδη με τη μεγαλύτερη αξία (χιλιάδες ευρώ)

Είδος & Επιστηµονική Ονοµασία

Αξία (χιλιάδες €)

Ποσοστό αύξησης
ετησίως (%)

Γαρίδα Κεντρικής Αµερικής - Penaeus vannamei

14.767.874,30

9,51

Σολοµός Ατλαντικού - Salmo salar

11.734.096,53

12,24

Κινέζικος Κυπρίνος - Ctenopharyngodon idellus

5.669.403,00

5,84

Κυπρίνος - Hypophthalmichthys molitrix

5.278.715,41

7,36

Τιλάπια Νείλου - Oreochromis niloticus

4.765.082,12

2,71

Κοινός Κυπρίνος - Cyprinus carpio

4.719.211,02

6,97

Κινέζικος Κάβουρας - Eriocheir sinensis

4.438.137,09

9,11

Κυπρίνος - Catla catla

4.020.372,64

-3,32

Κυπρίνος - Hypophthalmichthys nobilis

3.353.417,06

6,59

Ιριδίζουσα πέστροφα - Oncorhynchus mykiss

3.147.000,00

12,50

61.893.309,17

7,52

132.815.992,62

4,77

Σύνολο 10 πρώτων ειδών
Σύνολο παγκόσµιας παραγωγής
πηγή: FAO, APROMAR, ΣΕΘ
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Η εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού καταγράφεται για πρώτη φορά πριν από 45 χρόνια όταν το 1970 παρήχθησαν
10 τόνοι τσιπούρας και τρία χρόνια αργότερα άλλοι 10 τόνοι λαβρακιού. Έκτοτε η παραγωγή αυτών των δύο ειδών
συνέχισε να αυξάνεται διαρκώς και το 1992 η προσφορά από την υδατοκαλλιέργεια (19.796 τόνοι) ξεπέρασε
την αντίστοιχη προφορά από την συλλεκτική αλιεία (14.939 τόνοι). Τα τελευταία 20 χρόνια η ζήτηση αυτών των
δύο ειδών καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από την ιχθυοκαλλιέργεια αφού η προσφορά από την άγρια αλιεία
κυμαίνεται μεταξύ 13.000 – 16.000 τόνων και το υπόλοιπο καλύπτεται από την ιχθυοκαλλιέργεια. Συγκεκριμένα,
2015 η συνολική προσφορά (αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) των δυο ειδών εκτιμάται σε 373.412 τόνους εκ των
οποίων το 96% (358.412 τόνοι) καλύφθηκε από την ιχθυοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 4% (περίπου 15.000 τόνοι)
από την ελεύθερη αλιεία. Η εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού καταγράφηκε το 2015 σε 23 χώρες, κυρίως από την
ευρύτερη περιφέρεια της Μεσογείου, με την παραγωγή τους να κυμαίνεται από 500 κιλά μέχρι 125.000 τόνους.
Παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 1950 - 2015
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Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο

1.3 Η Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια

πηγή: FAO, FEAP, ΣΕΘ

Συγκεκριμένα, το 2015 παράχθηκαν
358.412 τόνοι τσιπούρας και
λαβρακιού σημειώνοντας αύξηση
8% σε σχέση με το 2014 (330.540
τόνοι).
Εξ’ αυτών το 51% της
παραγωγής είναι τσιπούρα και το
49% λαβράκι.

Υδατοκαλλιέργεια

Αλιεία

Διάθεση τσιπούρας και
λαβρακιού 2015

Παραγωγή τσιπούρας &
λαβρακιού 2015

4%

49%
Η αύξηση αυτή των τελευταίων
ετών προέρχεται κυρίως από την
Τουρκία, ενώ οι μεταβολές που
παρατηρούνται στις υπόλοιπες
μεσογειακές χώρες είναι μικρές.

14

96%

51%

πηγή:
FAO, FEAP, ΣΕΘ

Ιχθυοκαλλιέργεια

Tσιπούρα

Αλιεία

Λαβράκι

Ελληνική
υδατοκαλλιέργεια 2016

Παραγωγή τσιπούρας & λαβρακιού 2010 - 2015
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Αναλυτικότερα, το 85% της παραγωγής προήλθε από 5 χώρες, την Τουρκία
(125.000 τόνοι), την Ελλάδα (110.000 τόνοι), την Ισπανία (37.554 τόνοι),
την Αίγυπτο (30.000 τόνοι) και την Ιταλία (13.810 τόνοι). Το υπόλοιπο 15%
προέρχεται από χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Μ.
Ανατολής με παραγωγή κάτω των 10.000 τόνων ετησίως.
Αξίζει να σημειωθεί πώς το 66% της παραγωγής παγκοσμίως
πραγματοποιείται σε 2 χώρες της ανατολικής Μεσογείου, την Ελλάδα και
την Τουρκία. Η Ελλάδα παραδοσιακά αποτελούσε την ηγέτιδα δύναμη
στην παραγωγή αυτών των ειδών και το 2008 όπου και σημείωσε την
ιστορικά υψηλότερη παραγωγή (144.000 τόνοι), αντιπροσώπευε το 59%
της παγκόσμιας παραγωγής. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια και λόγω της
οικονομικής κρίσης η παραγωγή της κυμαίνεται στους 110.000 – 120.000
τόνους. Η Τουρκία αντιθέτως την τελευταία δεκαετία έχει αναδειχτεί σε
σημαντικό παραγωγό αυξάνοντας συνεχώς την παραγωγή της. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι μέσα σε δέκα χρόνια σχεδόν τριπλασίασε την παραγωγή της
ξεπερνώντας τους 100.000 τόνους και αντιπροσωπεύοντας πλέον το 35%
του όγκου παραγωγής σε διεθνές επίπεδο.

Παραγωγή τσιπούρας &
λαβρακιού 2015
8%
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4%
9%

35%

10%
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Τουρκία
Ελλάδα
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Ιταλία
Κροατία
Λοιπές

πηγή:
FAO, FEAP, ΣΕΘ
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Η παραγωγή γόνου τσιπούρας το 2015 (διαθέσιμα στοιχεία μόνο για Ε.Ε. και Τουρκία) εκτιμάται σε 546,79 εκ. ιχθύδια
παρουσιάζοντας μείωση 7,24% σε σχέση με το 2014 που ήταν 589,47 εκ. ιχθύδια. Το 95% της παραγωγής προήλθε
από 5 χώρες, αφού το 45% παράχθηκε από την Ελλάδα (245 εκ. ιχθύδια), το 22% από την Τουρκία (120 εκ. ιχθύδια),
το 11% από την Ιταλία (60 εκ. ιχθύδια), το 10% από την Γαλλία (54,5 εκ. ιχθύδια) και το 7% από την Ισπανία (39,2 εκ.
ιχθύδια).
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Εξέλιξη παραγωγής γόνου τσιπούρας 2010 - 2015
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Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο

Πιο συγκεκριμένα και ανά είδος, το 2015 εκτιμάται πως η παραγωγή τσιπούρας ανήλθε στους 181.442 τόνους
σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με το 2014 (173.024). Οι κύριες χώρες παραγωγοί ήταν η Ελλάδα με 65.000
τόνους (39%), η Τουρκία με 48.000 τόνους (29%) η Ισπανία με 16.231 τόνους (10%), η Αίγυπτος με 17.000 τόνους
(10%), η Τυνήσια με 8,500 τόνους (5%) και η Ιταλία με 7.360 τόνους (5%). Το υπόλοιπο 2% προήλθε από όλες τις
υπόλοιπες χώρες. Σε σχέση με το 2014 η μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής καταγράφεται στην Τουρκία.
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To 2015 παρήχθησαν 177.000 τόνοι λαβρακιού, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το 2014 (157.716). Οι 5
κύριες χώρες παραγωγοί ήταν η Τουρκία με 77.000 τόνους (43%), η Ελλάδα με 45.000 τόνους (25%), η Ισπανία με
21.324 τόνους (12%), η Αίγυπτος με 15.200 τόνους (9%), η Ιταλία με 6.450 τόνους (4%). Όλες οι άλλες χώρες έχουν
ετήσια παραγωγή λαβρακιού χαμηλότερη των 5.000 τόνων.
Η παραγωγή γόνου λαβρακιού το 2015 (διαθέσιμα στοιχεία μόνο για Ε.Ε. και Τουρκία) εκτιμάται σε 510,9 εκ. ιχθύδια
παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% σε σχέση με το 2014 (492 εκ. ιχθύδια). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το 43% της
παραγωγής γόνου προήλθε από την Τουρκία (210 εκ. ιχθύδια), το 34% από την Ελλάδα (175 εκ. ιχθύδια), το 11% από
την Γαλλία (55,6 εκ. ιχθύδια) και το 6% από την Ιταλία (27,5 εκ. ιχθύδια).
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Σε σχέση με τον συνολικό όγκο παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας, η τσιπούρα και το λαβράκι αντιπροσωπεύουν
σχεδόν το 0,7% ως προς τον όγκο και το 1,9% ως προς την αξία των ψαριών υδατοκαλλιέργειας παγκοσμίως.
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2. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
2.1 Υφιστάμενη κατάσταση του τομέα της
υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.

Αγορά αλιευτικών προϊόντων
στην Ε.Ε.

Η Ε.Ε. αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές αλιευτικών προϊόντων
παγκοσμίως και η υδατοκαλλιέργεια καλύπτει ένα σημαντικό ποσοστό
αυτής της ζήτησης. Τα τελευταία δέκα χρόνια η παραγωγή αλιευτικών
προϊόντων από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στην Ε.Ε. έχει σχεδόν
σταθεροποιηθεί στους 6,5 - 6,8 εκ. τόνους. Το 2014 η συνολική παραγωγή
αλιευτικών προϊόντων ήταν 6,785 εκ. τόνοι εκ των οποίων από την αλιεία
προήλθαν 5,5 εκ τόνοι και από την υδατοκαλλιέργεια 1,285 εκ. τόνοι αξίας
4,22 δισ. ευρώ.
Η παραγωγή από την υδατοκαλλιέργεια παρουσίασε αύξηση 4,8% ως προς
τον όγκο και 4% ως προς την αξία σε σχέση με το 2013. Αναλογικά, η αλιεία
καλύπτει το 81% της παραγωγής αλιευτικών προϊόντων στην Ε.Ε. και το
υπόλοιπο 19% καλύπτεται από την υδατοκαλλιέργεια.

9%

28%
63%

Eισαγωγές
Υδατοκαλλιέργεια
Αλιεία
πηγή: FAO

H κατανάλωση βέβαια των αλιευτικών προϊόντων στην
Ε.Ε. ξεπερνάει κατά πολύ την αντίστοιχη προσφορά με
αποτέλεσμα η Ε.Ε. να είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας.
Η αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες εκτιμάται το
2014 σύμφωνα με τον FAO σε 22,4 δισ. ευρώ ή 43,2 δισ.
ευρώ αν λάβουμε υπόψη και το ενδοκοινοτικό εμπόριο.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Μεταποιητών και Εμπόρων αλιευτικών
προϊόντων, το μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς ανήλθε
σε 14,2 εκ. τόνους, όπου:

•
•
•

το 62,9% της ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές
(8,9 εκ. τόνοι)
το 27,8% της ζήτησης καλύπτεται από την αλιεία
(4 εκ. τόνοι)
το 9,3% της ζήτησης καλύπτεται από την
υδατοκαλλιέργεια (1,28 εκ. τόνοι).

Εξ αυτών, 2 εκ. τόνοι εξήχθησαν σε άλλες χώρες
διαμορφώνοντας την καθαρή κατανάλωση στην Ε.Ε.
στους 12,269 εκ. τόνους και την μέση ετήσια κατά κεφαλήν
κατανάλωση στα 24,4 κιλά ανά κάτοικο. Η Νορβηγία και
η Κίνα αποτελούν τους μεγαλύτερους προμηθευτές
της ευρωπαϊκής αγοράς. Η Νορβηγία αντιπροσωπεύει
το 25% των συνολικών εισαγωγών ενώ εκτιμάται πως
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από το 1990 έχει αυξήσει κατά 70% τις εισαγωγές προς
την Ε.Ε., κυρίως σολομού. Η Κίνα αποτελεί τον κύριο
προμηθευτή για άλλα λευκόσαρκα ψάρια χαμηλότερης
εμπορικής αξίας.
Η αύξηση των εισαγωγών οφείλεται στην διαρκώς
αυξανόμενη ζήτηση αλιευτικών προϊόντων στην Ε.Ε.
σε συνδυασμό με την στασιμότητα της ευρωπαϊκής
παραγωγής. Η αύξηση της ζήτησης είναι αποτέλεσμα
πολλών κοινωνικοοικονομικών παραγόντων όπως
η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η τάση για
στροφή σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Από την άλλη
η στασιμότητα της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας είναι
αποτέλεσμα του μη ανταγωνιστικού θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας των μονάδων στα περισσότερα κράτη
μέλη. Συμπληρωματικά η τάση αυτή δεν ευνοεί και
τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαίων παραγωγών
και των παραγωγών τρίτων χωρών καθώς τα προϊόντα
υδατοκαλλιέργειας τρίτων χώρων είναι φτηνότερα από
τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά.
Παρόλη την στασιμότητα της υδατοκαλλιέργειας ο
κλάδος συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και
κοινωνική συνοχή πολλών περιφερειών της Ε.Ε. καθώς
πολλές από αυτές εξαρτώνται από την δραστηριότητα
αυτή.

Ελληνική
υδατοκαλλιέργεια 2016

Εξέλιξη παραγωγής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.
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2.2 Διάρθρωση της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται κυρίως ψάρια και
μαλάκια, ενώ τα υπόλοιπα είδη (φύκια, ασπόνδυλα,
κλπ), αποτελούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της
παραγωγής. Αναλυτικότερα, ο όγκος παραγωγής
ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας το 2014 ανήλθε σε
660.787 τόνους αξίας 2,99 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας
το 51,4% και το 71,6% ως προς τον όγκο και την αξία
της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην
Ε.Ε. αντίστοιχα. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος η
παραγωγή ψαριών υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζει
αύξηση 1,6% ως προς τον όγκο και 5,5% ως προς την αξία,
ενώ η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 4,5 €/κιλό κατά την
πρώτη πώληση.
Ο όγκος παραγωγής μαλακίων ανήλθε σε 623.269
τόνους αξίας 1,18 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 48,5%

και το 28,3% ως προς τον όγκο και την αξία της συνολικής
παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. αντίστοιχα. Σε
σχέση με το προηγούμενο έτος η παραγωγή μαλακίων
υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζει αύξηση 8,87% ως προς
τον όγκο και 1,86% ως προς την αξία.
Την ίδια περίοδο παρήχθησαν σε πολύ μικρότερη
ποσότητα στην Ε.Ε. και 676 τόνοι κυρίως υδρόβιων
φυτών (633 τόνοι φύκια, 43 τόνοι λοιπά είδη) αξίας
1,73 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2013, αν και η παραγωγή
υδρόβιων φυτών μειώθηκε κατά 71,76 % (2,240 τόνοι)
η αξία τους αυξήθηκε κατά 9,5%. Συνολικά αυτή η
κατηγορία αντιπροσωπεύει το 0,1% του όγκου και της
αξίας της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας
στην Ε.Ε., με την Γαλλία να παράγει το 50% των υδρόβιων
φυτών.

Διάρθρωση παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2014

49%
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πηγή: FAO
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Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά περιβάλλον
εκτροφής
4%
22%

Συγκεκριμένα
το
74%
της
παραγωγής
πραγματοποιείται στη θάλασσα και το υπόλοιπο
26% σε υφάλμυρα και γλυκά νερά. Γενικότερα η
παραγωγή μαλακίων από το 2000 παρουσιάζει μια
πτωτική πορεία στην Ε.Ε., ενώ η εκτροφή ψαριών
από το 1980 έως το 2000 παρουσίασε σημαντική
αύξηση και από τότε παραμένει στάσιμη.

Θαλάσσια ύδατα
Γλυκά ύδατα
Υφάλμυρα ύδατα

74%
πηγή: AIPCE-CEP

Εξέλιξη παραγωγής κύριων ειδών υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε., 1950-2014
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Λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια περιβάλλοντα
εκτροφής στην Ε.Ε., γίνεται αντιληπτό πώς το
μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας
πραγματοποιείται σε εκμεταλλεύσεις στην
θάλασσα.

Ψάρια υδατοκαλλιέργειας

φωτογραφία: Philosοfish

Ελληνική
υδατοκαλλιέργεια 2016

Ως προς τον όγκο παραγωγής τους, τα κυριότερα είδη στην Ε.Ε. είναι το μύδι με 221.745 τόνους, η ιριδίζουσα πέστροφα
με 194.080 τόνους και ο σολομός του Ατλαντικού με 175.090 τόνους. Η τσιπούρα και το λαβράκι κατατάσσονται στην
6η και 8η θέση με 85.483 και 63.965 τόνους αντίστοιχα.
Κύρια είδη παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. σε όγκο το 2014
Επιστηµονική ονοµασία

Είδος

Τόνοι

% ετήσιας
αύξησης

Μύδια

Mytilidae

221.745,16

35,57

Ιριδίζουσα πέστροφα

Oncorhynchus mykiss

194.080,83

5,06

Σολοµός Ατλαντικού

Salmo salar

175.090,40

1,40

Μπλε µύδι

Mytilus edulis

158.010,50

-1,07

Μεσογειακό µύδι

Mytilus galloprovincialis

113.436,84

-2,07

Στρείδι Ειρηνικού

Crassostrea gigas

86.371,21

-0,15

Τσιπούρα

Sparus aurata

85.483,36

-7,52

Κοινός Κυπρίνος

Cyprinus carpio

70.937,75

1,60

Λαβράκι

Dicentrarchus labrax

63.965,34

-0,43

Κυδώνι Ιαπωνίας

Ruditapes philippinarum

31.650,75

-1,83

1.200.772,14

5,16

84.277,10

0,65

1.285.049,24

4,86

Σύνολο 10 πρώτων ειδών
Λοιπά είδη
Σύνολο στην Ε.Ε.
πηγή: FAO, APROMAR, ΣΕΘ

Ως προς την αξία τους κατά την πρώτη πώληση, πρώτος είναι ο σολομός του Ατλαντικού με € 978,18 εκ. ευρώ, η
ιριδίζουσα πέστροφα με € 613,63 εκ., το στρείδι ειρηνικού με 452,22 εκ., η τσιπούρα με € 448,80 εκ. και το λαβράκι
στην 5η θέση με 406,54 εκ. ευρώ.
Κύρια είδη παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. σε αξία το 2014
Είδος

Επιστηµονική ονοµασία

Αξία (χιλιάδες €)

% ετήσιας
αύξησης

Σολοµός Ατλαντικού

Salmo salar

978.179,66

7,52

Ιριδίζουσα πέστροφα

Oncorhynchus mykiss

613.634,03

6,42

Στρείδι Ειρηνικού

Crassostrea gigas

452.222,59

0,23

Τσιπούρα

Sparus aurata

448.796,71

4,54

Λαβράκι

Dicentrarchus labrax

406.542,37

1,76

Μύδια

Mytilus edulis

314.234,68

2,49

Κοινός Κυπρίνος

Cyprinus carpio

151.089,42

1,57

Κυδώνι Ιαπωνίας

Ruditapes philippinarum

136.470,18

-1,73

Μύδια

Mytilidae

118.338,13

37,70

Μύδια

Mytilus galloprovincialis

98.059,42

-0,41

3.717.567,19

4,87

460.477,06

1,16

4.178.044,26

4,44

Σύνολο 10 πρώτων ειδών
Άλλα είδη
Σύνολο στην ΕΕ
πηγή: FAO, APROMAR, ΣΕΘ
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Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα παραγωγικά στοιχεία του FEAP, το 2014 ο όγκος
παραγωγής τσιπούρας ήταν 104.594 τόνοι και του λαβρακιού 73.714 τόνοι κατατάσσοντάς τα στην 4η και
6η θέση ως προς τον όγκο και στην 3η και 5η θέση ως προς την αξία των κύριων εκτρεφόμενων ειδών στην
Ε.Ε. μετά τα μύδια, το σολομό, και την πέστροφα.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Είδος

Επιστηµονική ονοµασία

Τόνοι

Mytilidae, Mytilus edulis,

Μύδια (σύνολο)

Mytilus galloprovincialis

Αξία (χιλιάδες €)

493.193

216.397

Ιριδίζουσα πέστροφα

Oncorhynchus mykiss

194.080,83

613.634

Σολοµός Ατλαντικού

Salmo salar

175.090,40

978.179

Τσιπούρα

Sparus aurata

Στρείδι Ειρηνικού

Crassostrea gigas

Λαβράκι

Dicentrarchus labrax

104.594

575.267

86.371,21

452.222

73.714

390.684

πηγή: FAO

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. (28)
το 2014 (όγκος)
Βέλγιο

Βέλγιο

Λετονία

Λετονία

Εσθονία

Σλοβακία

Σλοβακία

Εσθονία

Σλοβενία

Σλοβενία

Αυστρία

Λιθουανία

Λιθουανία

Αυστρία

Κύπρος

Ρουµανία

Μάλτα

Βουλγαρία

Ρουµανία

Κύπρος

Βουλγαρία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Τσεχία

Σουηδία

Μάλτα

Κροατία

Σουηδία

Φινλανδία

Φινλανδία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Τσεχία

Κροατία

Γερµανία

Γερµανία

Ιρλανδία

Πολωνία

∆ανία

Ιρλανδία

Πολωνία

∆ανία

Ολλανδία

Ολλανδία

Ελλάδα

Ιταλία

Ιταλία

Ισπανία

Γαλλία

Ελλάδα

Ην. Βασίλειο

Γαλλία

Ισπανία

Ην. Βασίλειο
0

πηγή: FAO
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Παραγωγή συνόλου υδατοκαλλιέργειας
στην Ε.Ε. το 2014 (αξία)
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Ως προς τον όγκο παραγωγής υδατοκαλλιέργειας, στις τρεις πρώτες χώρες βρίσκονται η  Ισπανία με 282.241 τόνους,
το Ην. Βασίλειο με 204.617 τόνους και η Γαλλία με 204.300 τόνους. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση με 134.417
τόνους συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζοντας μείωση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ως προς την αξία παραγωγής, στις τρεις πρώτες χώρες κατατάσσεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 1,01 δισ. ευρώ, η Γαλλία
με 774,25 εκ. ευρώ, και η Ελλάδα με 472,9 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 29,8 % σε σχέση με το προηγούμενο
έτος.

Παραγωγή ψαριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το 2014 παρήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 660.787 τόνοι ψαριών υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζοντας αύξηση
1,6% σε σύγκριση με το 2013. Η συνολική αξία τους κατά την πρώτη πώληση ήταν περίπου 2,99 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2013.
Τα κυριότερα είδη των εκτρεφόμενων ψαριών που παρήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 ήταν η πέστροφα
όπου με 194.080 τόνους παραγωγή παρουσιάζει 5% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αντιπροσωπεύει
σχεδόν το 30% των ψαριών που εκτρέφονται στην Ε.Ε. Ακολουθεί ο σολομός ατλαντικού όπου με 175.090 τόνους
παρουσιάζει 1,4% αύξηση της παραγωγής και αντιπροσωπεύει το 26,5% των ψαριών που εκτρέφονται στην Ε.Ε.
Τρίτη στην κατάταξη είναι η τσιπούρα όπου με 85.483 τόνους παραγωγή παρουσιάζει 7,5% μείωση της παραγωγής
της και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 13% της παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας. Από όλα τα εκτρεφόμενα ψάρια
το καλκάνι παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής (25%) και η κύρια χώρα παραγωγής του είναι η
Ισπανία (7.766 τόνοι).

Κύρια είδη ψαριών υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2014 (όγκος)

Είδος

Επιστηµονική ονοµασία

Τόνοι

% ετήσιας
αύξησης

Ιριδίζουσα πέστροφα

Oncorhynchus mykiss

194.081

5,07

Σολοµός Ατλαντικού

Salmo salar

175.090

1,41

Τσιπούρα

Sparus aurata

85.483

-7,52

Κοινός κυπρίνος

Cyprinus carpio

70.938

1,60

Λαβράκι

Dicentrarchus labrax

63.965

-0,44

Καλκάνι

Psetta maxima

11.849

25,52

Ιχθύες

Osteichthyes

5.217

10,82

Αφρικάνικο γατόψαρο

Clarias gariepinus

4.986

7,39

Ευρωπαϊκό χέλι

Anguilla anguilla

4.570

10,61

Σαλβελίνος

Salvelinus spp

4.161

-1,00

620.340

1,53

40.447

2,55

660.787

1,59

Σύνολο 10 πρώτων ειδών
Άλλα είδη
Σύνολο στην ΕΕ
πηγή: FAO, ΣΕΘ
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Ως προς την αξία τους, στις τρείς πρώτες θέσεις είναι ο σολομός ατλαντικού με 978,18 εκ. ευρώ, η ιριδίζουσα
πέστροφα με 613,63 εκ. εύρω και η τσιπούρα με 448,80 εκ. ευρώ. Το λαβράκι βρίσκεται στην 4η θέση με αξία
πωλήσεων 406,54 εκ. ευρώ.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κύρια είδη ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2014 (αξία)
Είδος

Επιστηµονική ονοµασία

Αξία (χιλιάδες €)

% ετήσιας
αύξησης

Σολοµός Ατλαντικού

Salmo salar

978.179,66

7,52

Ιριδίζουσα πέστροφα

Oncorhynchus mykiss

613.634,03

6,42

Τσιπούρα

Sparus aurata

448.796,71

4,54

Λαβράκι

Dicentrarchus labrax

406.542,37

1,76

Κοινός κυπρίνος

Cyprinus carpio

151.089,42

1,57

Καλκάνι

Psetta maxima

74.606,31

3,74

Ερυθρός τόνος

Thunnus thynnus

58.399,76

-2,03

Ευρωπαϊκό χέλι

Anguilla anguilla

42.009,46

5,49

Μουρούνα

Acipenseridae

30.681,82

1,05

Σαλβελίνος

Salvelinus spp

22.660,58

-0,08

2.826.600,12

5,14

166.697,30

11,85

2.993.297,42

5,4

Σύνολο 10 πρώτων ειδών
Άλλα είδη
Σύνολο ιχθυοκαλλιεργειών
πηγή: FAO, ΣΕΘ
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Στην 1η θέση παραγωγής ψαριών στην ΕΕ. βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο όπου με 180.776 τόνους αξίας 962,93 εκ.
ευρώ αντιπροσωπεύει το 27,3% του όγκου και το 32% της αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής ψαριών. Ακολουθεί
η Ελλάδα όπου με 87.836 τόνους ψαριών αξίας 465,6 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύει το 17,8% του όγκου και το 15,4%
της αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής ψαριών. Τρίτη κατατάσσεται η Ισπανία όπου με 59.533 τόνους αξίας 317,75 εκ.
ευρώ αντιπροσωπεύει το 9% του όγκου και το 10,6% της αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής ψαριών.
Παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας στην
Ε.Ε. το 2014 (τόνοι)
Βέλγιο

Παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.
το 2014 (ευρώ)

0,17

Βέλγιο

0,81

Λετονία

0,68

Λετονία

1,97

Εσθονία

0,86

Σλοβακία

3,44

Σλοβακία

1,01

Εσθονία

3,71

Σλοβενία

1,10

Σλοβενία

3,73

Αυστρία

3,39

Λιθουανία

9,51

Λιθουανία

3,49

Ολλανδία

20,30

Κύπρος

3,83

Αυστρία

21,44

Μάλτα

4,81

Ρουµανία

23,68

Ρουµανία

4,91

Βουλγαρία

24,67

Βουλγαρία

6,48

Κύπρος

29,20

Πορτογαλία

8,63

Σουηδία
Κροατία
Φινλανδία
Ουγγαρία
Τσεχία
Γερµανία

Ουγγαρία

31,28

10,25

Πορτογαλία

31,82

11,03

Τσεχία

39,94

11,15

Μάλτα

44,87

12,40

Σουηδία

48,70

13,32

Φινλανδία

51,78

15,32

Ιρλανδία

64,67

Κροατία

72,75

Γερµανία

75,83
97,52

Ιρλανδία

20,13

∆ανία

20,67

Πολωνία

37,48

Πολωνία

Ολλανδία

40,10

∆ανία

Ελλάδα

Γαλλία

49,49

Ιταλία

Ιταλία

51,84

Γαλλία

Ισπανία

59,53

Ην. Βασίλειο

Ελλάδα

87,83

Ισπανία

180,77
0

50

100

150

Χιλιάδες τόνοι

200

124,41
199,95
221,03
317,75
465,61

Ην. Βασίλειο

962,93

πηγή: FAO, ΣΕΘ

εκατοµµύρια €

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα ανωτέρω στατιστικά δεν περιλαμβάνονται στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
όπως η Νορβηγία όπου η παραγωγή της το 2014 έφτασε τους 1,33 εκ. τόνους αξίας 5,65 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το
σύνολο της ευρωπαϊκής παραγωγής ως προς τον όγκο και την αξία.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες χώρες, στην Ε.Ε. υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στην
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Για άλλη μια χρονιά η παραγωγή στην Ε.Ε. παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, ενώ ο
ρυθμός ανάπτυξης στον υπόλοιπο κόσμο κυμαίνεται από 5% έως 7%.
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Παραγωγή μαλακίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 2014 παρήχθησαν στην Ε.Ε. 623.268 τόνοι μαλακίων υδατοκαλλιέργειας αξίας 1,18 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 79%
είναι μύδια (493.191 τόνοι), το 14% είναι στρείδια Ειρηνικού (86.371 τόνοι), το 5% ιαπωνική αχιβάδα, ενώ το υπόλοιπο
2% αποτελείται από χτένια και άλλα είδη.
Ο μεγαλύτερος παραγωγός μυδιών είναι η Ισπανία, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι τρεις αυτές
χώρες αντιπροσώπευαν το 2014, λίγο πάνω από το 78% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας
μαλακίων. Η Ελλάδα κατατάσσεται 7η στην Ε.Ε. ως προς τον όγκο παραγωγής μαλάκιων υδατοκαλλιέργειας (16.600
τόνοι μύδια) και 9η ως προς την αξία παραγωγής με 6,76 εκ. ευρώ.

Όγκος παραγωγής μαλακίων στην Ε.Ε. το 2014
(χιλιάδες τόνοι)

Αξία παραγωγής μαλακίων στην Ε.Ε. το
2014 (χιλιάδες ευρώ)

Ρουµανία 2

Ρουµανία

0,03

Σλοβενία 422

Σλοβενία

0,22

Κροατία 746

Σουηδία

1,25

Σουηδία 1.746

Κροατία

1,27

∆ανία 1.810

∆ανία

1,42

Βουλγαρία

2.520

Βουλγαρία

2,36

Πορτογαλία

4.842

Ελλάδα

6,76

Γερµανία

5.360

Γερµανία

14,29

Πορτογαλία

23,18

Ελλάδα

166.78

Ιρλανδία

208.42

Ην. Βασίλειο

23,39

Ην. Βασίλειο

238.41

Ιρλανδία

59,33

Ολλανδία

Ολλανδία

568.00

Ιταλία

Ισπανία

110.645

Γαλλία

Ιταλία

154.470

Ισπανία

222.543
0
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150

200

250

300

116,75
131,05
195,60

Γαλλία

573,48
200

400

600

800

πηγή: FΑΟ

Σημείωση:
Στα στατιστικά στοιχεία του FAO (όγκος και αξία ιχθυοκαλλιέργειας) παρατηρούνται διαφορές όσον αφορά
στην παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού και για το λόγο αυτό στις ειδικές ενότητες της έκθεσης για τα
μεσογειακά είδη, χρησιμοποιούνται τα παραγωγικά στοιχεία του FEAP, καθώς είναι πιο αντιπροσωπευτικά.
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2.3 Εξέλιξη της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.
Η τσιπούρα και το λαβράκι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 23% του όγκου και
το 30% της αξίας παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε.. Παράγονται
κυρίως από 8 μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία,
Μάλτα, Πορτογαλία, Κύπρος) και παρά τις μεταβολές στην παραγωγή
αυτών των κρατών, τα τελευταία δέκα χρόνια στο σύνολό της η παραγωγή
τσιπούρας και λαβρακιού παραμένει σχεδόν στάσιμη. Το 2015 ο θετικός
ρυθμός ανάπτυξης της Ισπανίας, της Κροατίας, της Κύπρου και της Γαλλίας,
αντιστάθμισαν οριακά την αρνητική τάση που επικράτησε στις υπόλοιπες
χώρες.

Παραγωγή
τσιπούρας και λαβρακιού
στην Ε.Ε. το 2015
1%
%
2%
5% 3%
7%

21%

Πιο συγκεκριμένα το 2015 παρήχθησαν συνολικά 181.128 τόνοι σημειώνοντας
αύξηση 1,6% σε σχέση με το 2014. Μακράν η μεγαλύτερη χώρα παραγωγός
παραμένει η Ελλάδα αφού με 110.000 τόνους αντιπροσωπεύει το 61% της
ευρωπαϊκής παραγωγής και ακολουθούν στην 2η θέση η Ισπανία με 37.555
τόνους (21%) και στην 3η θέση η Ιταλία με 13.810 τόνους (7%). Οι υπόλοιπες 4
χώρες μαζί αντιπροσωπεύουν το 11% της συνολικής παραγωγής.

61%

Ελλάδα
Ισπανία
Ιταλία
Κροατία

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται πως το 2016 η παραγωγή
τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε. θα παρουσιάσει μείωση 3% και θα κυμανθεί
στους 175.000 τόνους. Η παραγωγή της Ελλάδας αναμένεται να παρουσιάσει
αντίστοιχη μείωση. Στην παραπάνω εκτίμηση δεν περιλαμβάνεται η
παραγωγή της Τουρκίας, η οποία εκτιμάται πως για το 2016 θα κυμανθεί στους
130.000 τόνους παρουσιάζοντας αύξηση 4%.

Γαλλία
Κύπρος
Πορτογαλία

πηγή: FΕΑP, ΣΕΘ

Παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε. 2005-2014
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πηγή: FAO, ΣΕΘ
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Τσιπούρα
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Tο 2015 παρήχθησαν συνολικά 99.649 τόνοι τσιπούρας, παρουσιάζοντας μείωση 4,7% σε σχέση με το 2014 (104.594
τόνοι). Παρόλο που η παραγωγή αυξήθηκε σε Κροατία, Κύπρο και Γαλλία, δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την
μείωση που παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες τέσσερις χώρες.
H Ελλάδα αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο παραγωγό καθώς με 65.000 τόνους αντιπροσωπεύει το 65% της
ευρωπαϊκής παραγωγής τσιπούρας, και ακολουθούν η Ισπανία με 16.231 τόνους (16%), η Ιταλία με 7.360 τόνους
(7%) και η Κροατία με 4.500 τόνους (5%). Το υπόλοιπο 7% παράγεται από την Γαλλία, την Κύπρο και την Πορτογαλία.

Παραγωγή τσιπούρας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2015

Πορτογαλία

1.400

Κύπρος

1.3.656

Γαλλία

1.502

Κροατία

4.500
7.360

Ιταλία

16.231

Ισπανία

65.000
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Το 2016, η παραγωγή τσιπούρας στην Ε.Ε. εκτιμάται
πως θα παρουσιάσει μείωση 7% και θα κυμανθεί
στους 92.500 τόνους.
Η μείωση της παραγωγής τσιπούρας κατά 10,7%
από την Ελλάδα (7.000 τόνοι) και 12,4% την Ισπανία
(2.020 τόνοι) δεν θα μπορέσει να αντισταθμιστεί από
την αύξηση της παραγωγής τσιπούρας σε όλες τις
άλλες χώρες (Ιταλία, Κροατία, Κύπρο).
Για την ίδια περίοδο η παραγωγή τσιπούρας στην
Τουρκία αναμένεται να κυμανθεί στους 55.000 τόνους.

Παραγωγή τσιπούρας στην Ε.Ε. 2015
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Παραγωγή γόνου τσιπούρας
στην Ε.Ε. το 2015

Όσον αφορά στην εξέλιξη της παραγωγής γόνου
τσιπούρας, το 2015 παρήχθησαν 426,69 εκ. ιχθύδια,
δηλαδή 3,1% λιγότερο σε σχέση με το 2014 (440,44 εκ.
ιχθύδια).

9%

Η παραγωγή του γόνου έγινε κατά 57% από την Ελλάδα
(245 εκ. ιχθύδια), 14% από την Ιταλία (60 εκ. ιχθύδια) 13%
από την Γαλλία (54,5 εκ. ιχθύδια), 9% από την Ισπανία (39,3
εκ. ιχθύδια) και 7% από την Κύπρο (27,9 εκ. ιχθύδια). Το
2016 εκτιμάται πως η παραγωγή ιχθυδίων τσιπούρας στην
Ε.Ε. θα αυξηθεί κατά 5,6%.
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Το 2016 εκτιμάται πως θα παραχθούν στη Ε.Ε. 450,7 εκ. ιχθύδια τσιπούρας, δηλαδή αύξηση 5,6% σε σχέση
με το 2015. Σε όλες τις χώρες αναμένεται να αυξηθεί η παραγωγή. Η παραγωγή γόνου τσιπούρας της
Τουρκίας αναμένεται να ανέλθει στα 160 εκ. ιχθύδια.
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Λαβράκι

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναλυτικότερα και ανά είδος εκτιμάται ότι το 2015 παρήχθησαν συνολικά 81.479 τόνοι λαβρακιού, δηλαδή 10,5%
περισσότεροι σε σχέση με το 2014 (73.714 τόνοι). H Ελλάδα αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο παραγωγό αφού
αντιπροσωπεύει το 55% της παραγωγής (45.000 τόνοι), ενώ ακολουθούν η Ισπανία με 26% (21.324 τόνοι), η Ιταλία με
8% (6.450 τόνοι). Το υπόλοιπο 11% παράγεται από τις Κροατία, Γαλλία, Κύπρο και Πορτογαλία.

Παραγωγή λαβρακιού ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2015 (τόνοι)
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Το 2016, η παραγωγή λαβρακιού στην Ε.Ε. εκτιμάται πως θα παρουσιάσει αύξηση 1,9% και θα κυμανθεί
στους 83.000 τόνους. Η αύξηση της παραγωγής αναμένεται να κυμανθεί από 4,3% (Κύπρος & Γαλλία) έως
και 11,85% (Ισπανία). Στην Ελλάδα εκτιμάται μείωση 4,4% και η παραγωγή θα κυμανθεί στους 43.000
τόνους. Για την ίδια περίοδο η παραγωγή λαβρακιού στην Τουρκία αναμένεται να κυμανθεί στους 75.000
τόνους παρουσιάζοντας 2,5% μείωση.
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Παραγωγή γόνου λαβρακιού
στην Ε.Ε. το 2015

Όσον αφορά στην εξέλιξη της παραγωγής γόνου
λαβρακιού, το 2015 παρήχθησαν 290,94 εκ. ιχθύδια
παρουσιάζοντας μείωση σχεδόν 7,3% σε σχέση με το
2014.

9%

Η παραγωγή του γόνου έγινε κατά 60% από την Ελλάδα
(175 εκ. ιχθύδια), 19% την Γαλλία (55,6 εκ. ιχθύδια), 9% από
την Ιταλία (27,5 εκ. ιχθύδια) και 9% από την Ισπανία (24,9
εκ. ιχθύδια). Το υπόλοιπο 3% παράχθηκε από την Κροατία
και Κύπρο. Το 2016 εκτιμάται πως η παραγωγή ιχθυδίων
λαβρακιού θα αυξηθεί κατά 17 εκ. (5,8%).
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Το 2016 εκτιμάται πως θα παραχθούν στη Ε.Ε. 308 εκ. ιχθύδια λαβρακιού, δηλαδή αύξηση 5,8% σε σχέση
με το 2015. Εκτός από την Γαλλία όλες οι άλλες χώρες θα αυξήσουν την παραγωγή τους. Η παραγωγή
γόνου λαβρακιού της Τουρκίας αναμένεται να ανέλθει στα 210 εκ. ιχθύδια.
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3. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους
της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας και τον πλέον σημαντικό κλάδο
ζωικής παραγωγής. Μέχρι το 1980 περιελάβανε τις ιχθυοκαλλιέργειες
εκτατικής μορφής των λιμνοθαλασσών, την μυδοκαλλιέργεια και τις
εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων, κυρίως πέστροφας. Η
υδατοκαλλιέργεια με παραγωγή σχεδόν 2.000 τόνων, αντιπροσώπευε
τότε μόλις το 2% της προσφοράς αλιευτικών προϊόντων της χώρας και το
υπόλοιπο 98% προερχόταν από την αλιεία (105.651 τόνοι το 1980).

Προσφορά αλιευτικών
προϊόντων 2014

31%

Η αναλογία αυτή άρχισε να μεταβάλλεται ταχύτατα από το 1980 και
μετά, καθώς αναδείχθηκαν οι εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών
μεσογειακών ειδών, κυρίως τσιπούρας και λαβρακιού. Το 2003 η προσφορά
αλιευτικών προϊόντων από την υδατοκαλλιέργεια ξεπέρασε για πρώτη
φορά την αντίστοιχη προσφορά από την αλιεία. Το 2014 εκτιμάται ότι το
69% της εγχώριας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων προήλθε από την
υδατοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 31% από την συλλεκτική αλιεία.

69%

Υδατοκαλλιέργεια
Αλιεία
Πηγή: FAO, ΣΕΘ

Η δραστηριότητα αυτή έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς
τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας που διατηρεί μια από τις
ηγετικές θέσεις στην παραγωγή μεσογειακών ειδών σε ευρωπαϊκό, αλλά
και διεθνές επίπεδο.

Προσφορά αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα
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3.1 Η κατάσταση της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Πηγή: FAO, ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ
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Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται κυρίως από την θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, όπου εκτρέφονται
ψάρια και μύδια και την υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων.
Ιχθυοκαλλιέργεια:
Στις ελληνικές θάλασσες εκτρέφονται μεσογειακά είδη
(κυρίως τσιπούρα και λαβράκι) και σε ένα μικρότερο
ποσοστό τα «νέα είδη» όπως μυτάκι, φαγκρί, κρανιός,
συναγρίδα κ.α. Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια γνώρισε
ραγδαία ανάπτυξη στην Ελλάδα την δεκαετία του ‘80
με την χρήση πλωτών ιχθυοκλωβών, μιας μεθόδου
που χρησιμοποιούταν ευρέως στην Νορβηγία για την
εκτροφή σολομού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι
ότι ενώ το 1985 υπήρχαν 12 μονάδες με συνολική
παραγωγή περίπου 100 τόνους, τρεις δεκαετίες
αργότερα η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1000%,
αριθμώντας πάνω από 300 μονάδες και παραγωγή
που ξεπερνούσε τους 100.000 τόνους. Η θαλάσσια
ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ξεχωριστή ενότητα αυτής
της έκθεσης.
Οστρακοκαλλιέργεια:
Η δεύτερη πιο σημαντική κατηγορία εκτροφής μετά τα
ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας είναι η οστρακοκαλλιέργεια,
όπου στην Ελλάδα εκτρέφεται σχεδόν αποκλειστικά
το Μεσογειακό μύδι. Η δραστηριότητα αυτή
πραγματοποιείται κυρίως σε περιοχές τη Βόρειας
Ελλάδας. Η πρώτη παραχώρηση χώρου για εκτροφή
μυδιών καταγράφηκε το 1955 και αφορούσε μια
πασσαλωτή μονάδα στον ΒΑ κόλπο Θεσσαλονίκης. Το
1970 ξεκίνησε η συστηματικότερη εκτροφή μυδιών σε
τμήματα των ποταμών Λουδία και Αξιού και επεκτάθηκε
στην Πιερία, την Ημαθία και την Καβάλα. Αρχικά
γινόταν χρήση του πασσαλωτού συστήματος που είναι
κατάλληλο για πιο ρηχά νερά και στην συνέχεια το
‘85 χρησιμοποιήθηκε το long line για βαθύτερα νερά,
με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των
μονάδων από 70 σε 600.

Υδατοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων:
Εκτός από τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες, ιδιαίτερη
θέση κατέχει η υδατοκαλλιέργεια των εσωτερικών
υδάτων, όχι τόσο λόγω του όγκου παραγωγής,
όσο του γεγονότος ότι αποτελεί μια παραδοσιακή
μορφή πρωτογενούς παραγωγής και πηγή κύριας ή
συμπληρωματικής απασχόλησης και εισοδήματος
για τους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων
ηπειρωτικών περιοχών. Σήμερα δραστηριοποιούνται
78 μονάδες εντατικής εκτροφής ιχθύων, με κυριότερο
είδος την ιριδίζουσα πέστροφα, ενώ σε μικρότερη
κλίμακα εκτρέφονται o κυπρίνος, το ευρωπαϊκό χέλι και
ο σολομός. Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει στραφεί
και σε υδρόβια φυτά με πολύ έντονο ενδιαφέρον
όπως το κυανοβακτήριο σπιρουλίνα, το μακροφύκος
ulva κ.α., τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
συμπληρώματα διατροφής, πρώτη ύλη στη βιομηχανία
καλλυντικών, βιοκαύσιμα κλπ.
Όσον αφορά στις λιμνοθάλασσες, όπου ασκείται
η παραδοσιακή εκτατική υδατοκαλλιέργεια, η
εκμετάλλευσή τους αποτελεί επίσης σημαντική
δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα, με ιδιαίτερες
οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Σήμερα στην
Ελλάδα λειτουργούν 72 οργανωμένες εκμεταλλεύσεις
λιμνοθαλασσών συνολικής έκτασης 400 χιλ.
στρεμμάτων. Τα κυριότερα παραγόμενα είδη είναι
τσιπούρες, λαβράκια, κέφαλοι και χέλια. Ένα ακόμα
σημαντικό παραδοσιακό προϊόν των λιμνοθαλασσών,
προερχόμενο από θηλυκούς κέφαλους, είναι το
αυγοτάραχο, κυρίως της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.
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Στην Ελλάδα εκτρέφονται κυρίως ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και όστρακα. Το 2014 ο συνολικός όγκος παραγωγής
ανήλθε σε 135.927 τόνους αξίας 600,9 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2013 παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος (μείωση
0,1%) ενώ παρατηρείται αύξηση της αξίας κατά 13,2% η οποία οφείλεται στην βελτίωση των τιμών των ψαριών
θαλασσοκαλλιέργειας. Τα ψάρια αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής παραγωγής (88% του
όγκου και το 99% της αξίας) και ακολουθούν τα μύδια (12% του όγκου, μόλις το 1% της αξίας). Σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία, ο όγκος παραγωγής για το 2015 θα παρουσιάσει περαιτέρω οριακή μείωση και θα κυμανθεί
στους 133.000 τόνους λόγω της μείωσης της παραγωγής των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.
Κύρια είδη υδατοκαλλιέργειας
140.000
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100.000
τόνοι
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3.2 Όγκος και αξία παραγωγής ανά κατηγορία εκτροφής
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H εκτροφή ψαριών σε θαλάσσια και
γλυκά ύδατα ανήλθε συνολικά σε
119.247 τόνους αξίας 594,2 εκ. ευρώ. Σε
σχέση με το 2013 παρατηρείται μείωση
1,7% ως προς τον όγκο, αλλά αύξηση 10,
3% ως προς την αξία. Αξίζει να σημειωθεί
πως τα ψάρια που εκτρέφονται στην
θάλασσα αντιπροσωπεύουν το 98% του
όγκου, αλλά και της αξίας των ψαριών
ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι,
κρανιός, φαγκρί κλπ) και μόλις το 2%
προέρχεται από την ιχθυοκαλλιέργεια
γλυκών υδάτων.
Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις, το 2015 η συνολική παραγωγή
υδατοκαλλιέργειας
αναμένεται
να
κυμανθεί στους 133.000 τόνους και να
παρουσιάσει ελαφρά πτώση 2% λόγω
της αντίστοιχης μείωσης της παραγωγής
θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας.
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Παραγωγή ψαριών
ιχθυοκαλλιέργειας

Η παραγωγή οστρακοειδών, ανήλθε το 2014 στους 16.680 τόνους αξίας
6,7 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2013 παρατηρείται μείωση 1,9% ως προς τον
όγκο και 2,1% ως προς την αξία παραγωγής.

1%
Στην ανάλυση που προηγήθηκε δεν έχει συμπεριληφθεί η καλλιέργεια
υδρόβιων φυτών λόγω του πολύ μικρού ποσοστού συμμετοχής τους
στην συνολική παραγωγή της χώρας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
του FAO, η καλλιέργειά τους το 2014 ανήλθε σε 126 τόνους αξίας 542 χιλ.
ευρώ. Σε σχέση με το 2013 παρατηρείται αύξηση 35,4% ως προς τον όγκο
και 23,8% ως προς την αξία. Η παραγωγή υδρόβιων φυτών αντιστοιχεί στο
0,09% της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.

99%
Θαλασσοκαλλιέργεια
Γλυκά νερά

3.3 Αριθμός και χωρική κατανομή εγκαταστάσεων
υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα

Πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

Υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

Μονάδες

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας
όγκος (τόνοι)

αξία (ευρώ)

Γλυκών υδάτων
Πέστροφα

62

1.900

6.340.000

Κυπρίνος

7

35

92.000

Σολοµός

2

2

10.000

Χέλι

4

200

2.143.000

Λοιπά

3

55

880.000

78

2.192

9.465.000

113.000

566.980.000

2.830

15.565.000

Υποσύνολο Α
Θαλασσοκαλλιέργεια
Τσιπούρα & λαβράκι
Νέα είδη

336

Μυδοκαλλιέργεια

590

16.680

6.700.000

Υποσύνολο Β

926

132.510

589.245.000

Λιµνοθάλασσες

98

1.225

2.200.000

Υποσύνολο Γ

98

1.225

2.200.000

1.102

135.927

600.910.000

Γενικό Σύνολο
Πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

Γεωγραφική κατανομή εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα
Ο συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας το 2014 στην Ελλάδα εκτιμάται σε 1.102. Από αυτές το
93% δραστηριοποιείται σε θαλάσσια ύδατα και το υπόλοιπο 7% είναι εγκαταστάσεις σε γλυκά και υφάλμυρα νερά.
Στην παραπάνω ανάλυση δεν συμπεριλαμβάνονται οι 38 ιχθυογεννητικοί σταθμοί που υποστηρίζουν τις μονάδες
ιχθυοκαλλιέργειας. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με το περιβάλλον εκτροφής υπάρχουν:
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Εκμεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας

9%

7%

54%
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30%

Oστρακοκαλλιέργεια
Ιχθυοκαλλιέργεια
Υφάλμυρα νερά
Εσωτερικά ύδατα
Πηγή: ΥΠΑΑΤ

•

336 μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας όπου εκτρέφονται κυρίως
τσιπούρα και λαβράκι

•
•

595 μονάδες οστρακοκαλλιέργειας

•

36 ιχθυογεννητικοί σταθμοί
λαβρακιού και νέων ειδών)

•

98 εκμεταλλεύσεις σε υφάλμυρα νερά.

78 μονάδες εσωτερικών υδάτων όπου εκτρέφονται πέστροφες,
κυπρίνοι, χέλια κλπ.
μεσογειακών

ιχθύων

(τσιπούρας,

Όσον αφορά στην γεωγραφική κατανομή των εκμεταλλεύσεων
ιχθυοκαλλιέργειας, σε τρείς Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι κατανεμημένο
σχεδόν το 77% των μονάδων οι οποίες καταλαμβάνουν το 81% των
μισθωμένων εκτάσεων και εκτρέφεται το 81,5% της ελληνικής παραγωγής.
Αυτές είναι οι Αποκεντρωμένες διοικήσεις Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Αιγαίου.

Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση

Αριθµός
µονάδων

Θαλάσσια έκταση
(στρέµµατα)

Εγκεκριµένη
∆υναµικότητα (%)

Αιγαίου

58

1.135

15,64

Αττικής

27

486

5,37

Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας

41

753

11,53

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

83

2.037

27,75

Κρήτης

4

75

0,52

Μακεδονίας - Θράκης

6

112

1,09

Πελοποννήσου –
∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου

117

2.938

38,10

Γενικό άθροισµα

336

7.535

100

Πηγή: Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών

Σε τοπικό επίπεδο, στις ακόλουθες 11
περιφερειακές ενότητες, ο κλάδος έχει
σημαντική παρουσία καθώς σε αυτές
βρίσκονται οι περισσότερες μονάδες
εκτροφής
και
δημιουργούνται
οι
περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτές
είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας,
Δωδεκανήσου,
Αιτωλοακαρνανίας,
Κεφαλονιάς, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας,
Αττικής, Αργολίδας, Κορίνθου, Χίου και
Πρέβεζας, καθώς λειτουργούν τοπικά
πάνω από 10 μονάδες. Στις υπόλοιπες
14
περιφερειακές
ενότητες
είναι
αδειοδοτημένες λιγότερες από 10 μονάδες.
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4%
4%
14%
6%
7%

11%

8%
10%

9%
9%

9%

9%

Λοιπές

Θεσπρωτία

Εύβοια

Αττική

Δωδεκάνησα

Αργολίδα

Αιτωλ/νία

Κόρινθος

Κεφαλονιά

Χίος

Φθιώτιδα

Πρέβεζα
Πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ
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Όσον αφορά στην γεωγραφική κατανομή των εκμεταλλεύσεων οστρακοκαλλιέργειας οι περιοχές με την
μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι η Θεσσαλονίκη (26%), η Πιερία (25%), η Ημαθία (16%), η Καβάλα (8%) και η Φθιώτιδα
(6%). Το υπόλοιπο 19% είναι κατανεμημένο σε 10 περιφερειακές ενότητες με λιγότερες από 10 μονάδες εκάστη
(Πρέβεζας, Ξάνθης, Θεσπρωτίας, Χαλκιδικής, Ροδόπης, Αττικής, Σερρών, Λέσβου, Ευβοίας, Αιτωλοακαρνανίας).

3.4 Συνεισφορά αλιευτικών
προϊόντων στο εμπορικό ισοζύγιο
Τα ψάρια και τα παρασκευάσματα αυτών αποτελούν
έναν από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους της
ελληνικής οικονομίας συμβάλλοντας θετικά στο
εμπορικό ισοζύγιο της χώρας καθώς υπερβαίνουν
τις αντίστοιχες εισαγωγές. Σύμφωνα με την
κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ, το 2015 η συνολική
αξία των εξαγωγών αλιευτικών προϊόντων ανήλθε
σε 589,9 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 10,3% των
συνολικών αγροτικών εξαγωγών της χώρας (5,7 δισ.
ευρώ). Εξ αυτών το 91,3% προέρχεται από εξαγωγές
σε χώρες της Ε.Ε. και το υπόλοιπο 8,7% (51,17 εκ.
ευρώ) από εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Εκτιμάται πως
τα ψάρια θαλασσοκαλλιέργειας αντιπροσωπεύουν
το 82% της αξίας των εξαγωγών αυτής της κατηγορίας
καθώς η αξία τους ανήλθε το 2015 σε περίπου 480
εκ. ευρώ.

Θεσσαλονίκη 26%
Πιερία 25%
Ημαθία 16%
Καβάλα (8%)
Φθιώτιδα (6%)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Αξία εξαγωγών αγροτικών προιόντων

αξία εξαγωγών (χιλιάδες €)

2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2010
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

2011

2012

2013

2014

2015

Φρούτα λαχανικά

Καπνός & προϊόντα καπνού

Ψάρια & παρασκευάσµατα ψαριών

Έλαια & λίπη

Γαλακτοµικά προϊόντα & αυγά πουλιών

Φυσικές υφαντικές ίνες
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3.5 Απασχόληση στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας

Κατανομή άμεσων
θέσεων εργασίας στην
υδατοκαλλιέργεια

Σε επίπεδο απασχόλησης, στην Ελλάδα καταγράφεται ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά επί του συνόλου των απασχολούμενων στον κλάδο
της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. Στον κλάδο απασχολούνται άμεσα και
έμμεσα περίπου 12.000 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων (επιστημονικό,
τεχνικό και εργατικό προσωπικό).
Το σημαντικότερο όλων είναι ότι μεγάλος αριθμός αυτών των θέσεων
απασχόλησης εντοπίζονται σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελληνικής
επικράτειας, κυρίως νησιωτικές, γεγονός το οποίο συμβάλει σημαντικά στην
οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, το 2014
οι άμεσες θέσεις εργασίας του κλάδου ήταν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση
με το 2013. Εξ’ αυτών, η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια (ψάρια και μύδια)
δημιουργεί το 85% των άμεσων θέσεων απασχόλησης, η καλλιέργεια σε
υφάλμυρα νερά το 8%, ενώ η καλλιέργεια εσωτερικών υδάτων το 7%.
Όσον αφορά στην ιχθυοκαλλιέργεια συγκεκριμένα, δημιουργεί θέσεις
εργασίας σε δέκα από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας με την Δυτική
Ελλάδα, την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Αττική να έχουν τις
περισσότερες θέσεις εργασίας.

8%

7%

85%

Θαλάσσια νερά
Υφάλμυρα νερά
Γλυκά νερά
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Κατανομή θέσεων εργασίας ανά περιφέρεια

Στερεά Ελλάδα 24,7%
Δυτική Ελλάδα 24,3%
Πελοπόνησος 14%
Αττική 12,7%
Ήπειρος 6,9%
Βόρειο Αιγαίο 6,2%
Ιόνια Νησιά 5,4%
Νότιο Αιγαίο 4,7
Κεντρική Μακεδονία 0,7%
Κρήτη 0,6%
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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4. Θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα
4.1 Βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου
Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί την κύρια
δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας της χώρας και
μετράει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας. Από το 1981
που δημιουργηθήκαν οι πρώτες πειραματικές μονάδες
ο κλάδος έφτασε το 2015 να παράγει 110.000 τόνους
τσιπούρας (Sparus aurata) και λαβρακιού (Dicentrarchus
labrax) κατέχοντας μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως
στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Αυτά τα δύο βασικά
είδη αντιστοιχούν στο 98% του όγκου παραγωγής, ενώ
σε μικρότερη κλίμακα (2%) εκτρέφονται μυτάκι (Diplodus puntazzo), φαγκρί (Pagrus pagrus), λυθρίνι (Pagellus
erythrinus), κρανιός (Argyrosomus Regius), συναγρίδα
(Dentex dentex) κ.α.
Σήμερα δραστηριοποιούνται 63 επιχειρήσεις με
366 μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Στην πλειοψηφία
τους είναι οικογενειακές, μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Υπάρχουν ωστόσο και μεγάλοι όμιλοι
οι οποίοι κατέχουν καθετοποιημένες εταιρείες που
εκτός από την εκτροφή ψαριών, παράγουν γόνο και
τροφές. Θεσμικά ο κλάδος εκπροσωπείται από δύο
παραγωγικούς συνδέσμους. Τον Σύνδεσμο Ελληνικών
Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ) στον οποίο συμμετέχουν
επιχειρήσεις που παράγουν σχεδόν το 80% της
ελληνικής παραγωγής μεσογειακών ψαριών και την
Πανελλήνια Ένωση Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών
(ΠΑΝΕΜΜΙ) που αποτελείται κυρίως από μικρότερους
παραγωγούς.

Όσον αφορά στο εσωτερικό, οι εταιρείες του κλάδου
κλήθηκαν να λειτουργήσουν σε ένα πρωτόγνωρο
και ασταθές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Πιο
συγκεκριμένα, λόγω των περιορισμών κεφαλαίων (capital controls) που επιβλήθηκαν, δημιουργήθηκαν ξαφνικά
αυξημένες ανάγκες ρευστότητας οι οποίες στην συνέχεια
επηρέασαν όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Υπήρξαν
προβλήματα και καθυστερήσεις τόσο στην εξαγωγική
δραστηριότητα λόγω προβλημάτων που προέκυψαν
στις εταιρείες μεταφορών, όσο και στις εισαγωγές
πρώτων υλών, ενώ οι περισσότεροι προμηθευτές
υιοθετήσαν δυσμενείς όρους συναλλαγών ζητώντας
προπληρωμή των παραστατικών. Στο ίδιο κλίμα, η
αύξηση του ΦΠΑ πρώτων υλών από το 13% στο 24%
δημιούργησε επιπλέον πιέσεις στην ρευστότητα των
επιχειρήσεων. Αυτό που έχει ωστόσο σημασία, είναι ότι
ο κλάδος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός παρόλες τις
δυσκολίες του 2015.
Επιπλέον, η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του
θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του κλάδου που
ξεκίνησε το 2014, παρουσίασε στασιμότητα το
2015 χωρίς να ολοκληρωθούν οι περισσότερες
από τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις που
προβλέπονταν στο «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα,
2014-2020».

Το 2015 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για τις εταιρείες
του κλάδου που συνοψίζεται σε τέσσερις σημαντικές
προκλήσεις: αυξανόμενος ανταγωνισμός στο διεθνές
περιβάλλον, οικονομική και πολιτική αστάθεια στο
εσωτερικό, στασιμότητα στον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου λειτουργίας του κλάδου, αυξημένο επενδυτικό
ενδιαφέρον για τον κλάδο.
Όσον αφορά στο διεθνές περιβάλλον, οι εταιρείες
του κλάδου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ισχυρό
ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, κυρίως από την Τουρκία,
η οποία αυξάνει σταδιακά τα μερίδια της σε όλες τις
παραδοσιακές και νέες αγορές.
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Κύρια μεσογειακά είδη 2015

Το 2015 η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού ανήλθε σε
110.000 τόνους αξίας 590,5 εκ ευρώ. Σε σχέση με το 2014
παρατηρείται μείωση 2,6% ως προς τον όγκο, αλλά αύξηση
4% σε σχέση με την αξία πωλήσεων, καθώς η μέση τιμή
βελτιώθηκε κατά 3% για τα δύο είδη και ανήλθε στα 5,35
ευρώ το κιλό. Αναλυτικότερα παρήχθησαν 65.000 τόνοι
τσιπούρας και 45.000 τόνοι λαβρακιού αξίας 354,25 εκ.
ευρώ και 236,25 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Η τσιπούρα αντιστοιχεί
στο 59% του όγκου παραγωγής και το λαβράκι στο 41%. Σε
σχέση με το 2014 η παραγωγή τσιπούρας μειώθηκε κατά
8,5%, ενώ το λαβράκι αυξήθηκε κατά 7%.

41%

Τσιπούρα

59%

Λαβράκι

Πηγή: ΣΕΘ

Παραγωγή τσιπούρας & λαβρακιού 2010 - 2015
140.000
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4.2 Όγκος και αξία παραγωγής τσιπούρας
και λαβρακιού
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Πηγή: ΣΕΘ

Το 2016 εκτιμάται ότι η παραγωγή θα παρουσιάσει μικρή μείωση σε σχέση με το 2015 κυρίως λόγω της
μειωμένης παραγωγής γόνου που προηγήθηκε και θα κυμανθεί μεταξύ 100.000 – 105.000 τόνων.
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Οι τιμές το 2015 ήταν βελτιωμένες σε σχέση με το 2014 και για τα δύο είδη. Η μέση τιμή πώλησης της τσιπούρας
ανήλθε στα 5,45€/κιλό, αυξημένη κατά 7,1% σε σχέση με το 2013, ενώ για το λαβράκι η μέση τιμή πώλησης ανήλθε
στα 5,25€/κιλό, αυξημένη κατά 2,1% σε σχέση με το 2014. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του 1ου εξαμήνου
2016, η μέση τιμή πώληση στο λαβράκι παρουσιάζει αύξηση 1% ενώ στην τσιπούρα μείωση 4%.
Μέση τιμή 2010 - 2015
6

(€)
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2
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Τσιπούρα

Πηγή: ΣΕΘ, Kontali
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Λαβράκι

Βιολογική παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού
Η βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού όγκου παραγωγής της χώρας. Το 2015
εκτιμάται πως η εκτροφή βιολογικής τσιπούρας και λαβρακιού κυμάνθηκε στους 1.000 τόνους αντιπροσωπεύοντας
σχεδόν το 1% της συνολικής παραγωγής. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως από τους 1.000 περίπου τόνους, μόνο οι
330,3 τόνοι διατέθηκαν στην αγορά ως βιολογικό ψάρι (0,03 της συνολικής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας), ενώ οι
υπόλοιποι διατέθηκαν ως συμβατικό. Σε σχέση με το 2014 παρατηρείται συνολικά μείωση 13,3% στις πωλήσεις τους
(12,4% στην τσιπούρα και 14,6% στο λαβράκι).
Κύρια αιτία για την συγκρατημένη ζήτηση βιολογικών ψαριών υποδεικνύεται η αυξημένη τιμή τους καθώς είναι
σχεδόν 60% ακριβότερα σε σχέση με τα ψάρια συμβατικής εκτροφής. Το 2015 η μέση τιμή τσιπούρας και λαβρακιού
κυμάνθηκε στα 8€/κιλό. Το 2016 εκτιμάται πως οι πωλήσεις βιολογικών θα παρουσιάσουν αύξηση σχεδόν 9%).
Βιολογική παραγωγή τσιπούρας & λαβρακιού (κιλά)
2014

2015

2016E

5

5

5

Λαβράκι

223.965

196.113

213.000

Τσιπούρα

157.110

134.211

146.000

381.075

330.324

359.000

Αρ. Μονάδων

Σύνολο (kg)
Πηγή: YΠΑΑΤ, ΣΕΘ

Η παραγωγή αυτή γίνεται από 5 πιστοποιημένες μονάδες που ανήκουν σε 3 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ
υπάρχουν και 3 ιδιωτικοί Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης στο πεδίο των βιολογικών ιχθυοκαλλιεργειών
(ΒΙΟΕΛΛΑΣ, COSMOCERT, GMCERT) οι οποίοι έχουν εγκριθεί και εποπτεύονται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό
«Δήμητρα».
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Πωλήσεις βιολογικών ψαριών
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Πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ
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Τσιπούρα

Λαβράκι

Νέα είδη μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας
Τα νέα είδη αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 2,6% του όγκου της παραγωγής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας.
Το 2015 εκτιμάται ότι παρήχθησαν συνολικά περίπου 2.980 τόνοι, ήτοι 5,3% περισσότερο σε σχέση με το 2014. Από
τα νέα είδη ο κρανιός και το φαγκρί κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς. Το 2016 αναμένεται να αυξηθεί
περαιτέρω η παραγωγή των νέων ειδών κατά 4% και να ξεπεράσει τους 3.000 τόνους.
Παραγωγή νέων ειδών (τόνοι)

Κρανιός

2011

2012

2013

2014

2015

2016Ε

1.123

524

308

1.050

1.200

1.250

Μυτάκι

202

347

255

280

280

250

Φαγκρί

346

697

638

1.150

1.200

1.300

Λοιπά ψάρια

850

798

773

350

300

300

2.521

2.366

1.974

2.830

2.980

3.100

Σύνολο
Πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

4.000

3.000
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Θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

κιλά

250.000

2.000

1.000

0
2011
Πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΘ
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4.3 Κατανάλωση βασικών πρώτων υλών ιχθυοκαλλιέργειας
Ανεξάρτητα από το μέγεθος και την οργάνωση μιάς εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας, οι κυριότερες πρώτες ύλες που
χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ψαριών είναι οι ιχθυοτροφές και ο γόνος καθώς αποτελούν συνολικά σχεδόν
το 70% του κόστους παραγωγής. Το υπόλοιπο 30% επιμερίζεται ανάλογα με το μέγεθος και την οργάνωση της κάθε
εταιρείας σε εργατικά κόστη, αποσβέσεις στο κόστος διάθεσης & συσκευασίας και σε λοιπές δαπάνες.
Παρασκευή και διακίνηση ιχθυοτροφών
Οι τροφές αποτελούν την βασικότερη πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία και
αντιπροσωπεύουν το 57% - 59% του κόστους παραγωγής. Στην Ελλάδα υπάρχουν 8 παρασκευαστές σύνθετων
ιχθυοτροφών, τρείς εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας που κατέχουν ή συμμετέχουν σε εταιρείες παρασκευής ιχθυοτροφών,
ενώ υπάρχει και μια εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στην παρασκευή ζωοτροφών και έχει στην ιδιοκτησία
της μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις ιχθυοτροφές είναι κυρίως ιχθυάλευρα
και ιχθυέλαια, δημητριακά, φυτικές πρωτεΐνες και προϊόντα ελαιούχων σπόρων, τα οποία εισάγονται στο μεγαλύτερο
ποσοστό τους από την Νότια Αμερική, την Βόρεια Ευρώπη και την Αφρική.
Οι πωλήσεις τροφών το 2015 εκτιμώνται σε 244.400 τόνους παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2014. Εξ
αυτών σχεδόν το 95% των τροφών που καταναλώθηκαν παράχθηκε σε παρασκευαστήρια στην Ελλάδα (232.000
τόνοι), το 4,5% (11.000 τόνοι) εισήχθηκε από εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως του
0,6%, εισήχθηκε απευθείας από τις μονάδες (1.440 τόνοι).
Πωλήσεις τροφών 2010 - 2015
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Όσον αφορά στην αξία πωλήσεων, το 2015 ανήλθε σχεδόν σε 262 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5,6%.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεταξύ 2010 - 2015 η μέση τιμή ανά τόνο τροφής αυξήθηκε κατά 11,5%. Η μέση τιμή
τροφής που πωλήθηκε το 2015 διαμορφώθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2014. Το 2016 οι πωλήσεις τροφών εκτιμάται
πως θα ξεπεράσουν οριακά τους 250.000 τόνους.

Θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

Παραγωγή και διακίνηση γόνου τσιπούρας και λαβρακιού
Παραγωγή γόνου 2015

Η παραγωγική δραστηριότητα της εκτροφής
μεσογειακών ιχθύων υποστηρίζεται από τους
ιχθυογεννητικούς σταθμούς ορισμένων εταιρειών
ιχθυοκαλλιέργειας που παράγουν ετησίως συνολικά
400 – 450 εκ. ιχθύδια. Από αυτά σχεδόν το 98%
αντιπροσωπεύει την παραγωγή γόνου τσιπούρας και
λαβρακιού και το 2% την παραγωγή γόνου για όλα τα
υπόλοιπα μεσογειακά είδη (κυρίως μυτάκι, φαγκρί και
κρανίο). Το 2015 η συνολική παραγωγή γόνου που
παράχθηκε ήταν 429,8 εκ. ιχθύδια συνολικής αξίας 88
εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2014 παρατηρείται αύξηση
2% ως προς τον όγκο και μείωση 1,3% ως προς την αξία
πωλήσεων γόνου.

2%
Tσιπούρα

41%

Λαβράκι

57%

Νέο είδος

Πηγή: ΣΕΘ

Παραγωγή γόνου 2014 -2015
2014
Παραγωγή
(χιλ. τεµ.)

2015

€/τεµάχιο* Αξία (χιλ. €)

Παραγωγή
(χιλ. τεµ.)

€/τεµάχιο*

∆ 2014-2015 (%)
Αξία (χιλ. €) Παραγωγή

Αξία

Λαβράκι

175.000

0,21

36.750

175.000

0,21

36.750

-

-

Τσιπούρα

237.000

0,21

49.770

245.000

0,20

49.000

3,38

2

Μυτάκι

2.500

0,26

650

1.050

0,22

231

-58,00

-64

Φαγκρί

1.120

7.400

0,22

1.628

85,00

45

1.000

1.350

0,35

473

-46,00

33

89.290

429.800

88.082

2,09

1

4.000

0,28

Κρανιός

2.500

0,40

Σύνολο

421.000

Πηγή: ΣΕΘ

Όσον αφορά στην παραγωγή γόνου τσιπούρας και λαβρακιού το 2015 παρήχθησαν συνολικά 420 εκ. ιχθύδια
αξίας 85,75 εκ. ευρώ. Από αυτά, το 14,3% (60 εκ. ιχθύδια) εξήχθη σε άλλες χώρες (Ισπανία, Κροατία, Αίγυπτο, Η.Α.Ε,
Τυνησία). Αναλυτικότερα παρήχθησαν:

•

175 εκ. ιχθύδια λαβρακιού αξίας 36,74 εκ. ευρώ όπου δεν υπάρχει μεταβολή σε σχέση με το 2014. Όσον αφορά
στις εξαγωγές γόνου λαβρακιού, το 2015 εξήχθησαν 15 εκ. ιχθύδια (50% αύξηση σε σχέση με το 2014).

•

245 εκ. ιχθύδια τσιπούρας αξίας 49 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2014 παρατηρείται 3,4% αύξηση ως προς τον
όγκο παραγωγής και 2% ως προς την αξία πωλήσεων. Όσον αφορά στις εξαγωγές γόνου λαβρακιού, το 2015
εξήχθησαν 45 εκ. ιχθύδια (50% αύξηση σε σχέση με το 2014).

Εκτιμάται ότι το 2015 εισήχθη μικρή ποσότητα γόνου από Ιταλία και Γαλλία.
Το 2016 εκτιμάται ότι η παραγωγή γόνου τσιπούρας και λαβρακιού θα παρουσιάσει αύξηση 3,5% και θα
παραχθούν συνολικά 445 εκ. ιχθύδια. Ανά είδος, θα παραχθούν 185 εκ. ιχθύδια λαβρακιού και 260 εκ.
τσιπούρας, δηλαδή 5,6% και 6,1% αντίστοιχα αύξηση σε σχέση με το 2015.
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Παραγωγή γόνου τσιπούρας & λαβρακιού 2010 -2015
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4.4 Εμπορία μεσογειακών ιχθύων (τσιπούρα, λαβράκι)
Η μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια αφού διαχρονικά περίπου το 80% της
παραγωγής εξάγεται, ενώ το υπόλοιπο 20% διατίθεται στην εγχώρια αγορά, το μέγεθος της οποίας κυμαίνεται
μεταξύ 18.000 – 20.000 τόνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2015 η τσιπούρα και το λαβράκι εξήχθησαν
σε 33 χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε. Μακράν η μεγαλύτερη αγορά των Ελληνικών προϊόντων είναι η Ε.Ε. καθώς
απορροφά σχεδόν το 95% των εξαγωγών και το υπόλοιπο 5% περίπου εξάγεται στην Β. Αμερική και σε τρίτες χώρες.
Οι κυριότερες αγορές του ελληνικού ψαριού ιχθυοκαλλιέργειας είναι παραδοσιακά η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και
η Γαλλία καθώς απορροφούν συνολικά το 81% περίπου της Ελληνικής παραγωγής.
Όσον αφορά στις εξαγωγές, το 2015
χαρακτηρίζεται από μια αναμενόμενη
πτώση κατά 3% λόγω της αντίστοιχης
μείωσης της Ελληνικής παραγωγής.
Ωστόσο, η μείωση των εξαγωγών
αντισταθμίστηκε από τις βελτιωμένες
τιμές και για τα δύο είδη στις
περισσότερες αγορές γεγονός που
διατήρησε το θετικό κλίμα που είχε
δημιουργηθεί το προηγούμενο έτος. To
2015 εκτιμάται ότι εξήχθησαν συνολικά
85.000 τόνοι εκ των οποίων το 59%
ήταν τσιπούρα και το 41% λαβράκι. Το
2015 οι εξαγωγές ανήλθαν στο 77,2%
της παραγωγής. Όσον αφορά στην
κατανομή των εξαγωγών, το 96% των
εξαγωγών πωλήθηκε σε χώρες της Ε.Ε.,
το 4% στην Β. Αμερική και 1% σε τρίτες
χώρες.

Εξαγωγές ψαριών
Ελληνικής
ιχθυοκαλλιέργειας 2015
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Πηγή: ΣΕΘ, Kontali
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Παρ’ όλα αυτά, δημιουργεί έντονο προβληματισμό η αύξηση των μεριδίων αγοράς του κύριου ανταγωνιστή της
Ελλάδας, της Τουρκίας, σε όλες τις παραδοσιακές και νέες αγορές καθώς οι κρατικές ενισχύσεις που λάμβαναν μέχρι
πρόσφατα οι Τούρκοι παραγωγοί, τους επιτρέπουν να διαθέτουν το προϊόν τους σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Σε
ορισμένες αγορές η διαφορά μπορεί να πλησιάσει και το 1 ευρώ/κιλό γεγονός που δημιουργεί συνθήκες άνισου
ανταγωνισμού έναντι των ευρωπαίων παραγωγών.
Αγορά Ιταλίας
Η Ιταλία αποτελεί την μεγαλύτερη αγορά για τα ψάρια Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας καθώς αντιπροσωπεύει το
50% των εξαγωγών Ελληνικής τσιπούρας και λαβρακιού. Το 2015 εισήχθησαν στην Ιταλία συνολικά 50.251 τόνοι
τσιπούρας και λαβρακιού εκ των οποίων οι 31.952 τόνοι, δηλαδή το 63,58% από την Ελλάδα, καθιστώντας την
τον κύριο προμηθευτή και στα δύο είδη. Εκτιμάται πως η αγορά της Ιταλίας είναι ακόμα μεγαλύτερη λόγω των
φορτώσεων που γίνονται στην Ελλάδα από Ιταλούς εμπόρους και ενδεχομένως καταγράφονται ως πωλήσεις στην
Ελλάδα. Αναλυτικότερα και ανά είδος:
Ιταλία 2015 - Εισαγωγές τσιπούρας

Τσιπούρα
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Το 2015 εισήχθησαν στην Ιταλία 26.514 τόνοι τσιπούρας
εκ των οποίων οι 16.802 τόνοι, δηλαδή το 63,3%,
προήλθε από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2014,
παρατηρείται μείωση των εισαγωγών από την Ελλάδα
κατά 9,77%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές του είδους
στην χώρα αυξήθηκαν κατά 2,5%. Αντιστρόφως, από την
Ιταλία εξήχθησαν προς την Ελλάδα 4 τόνοι τσιπούρας
σημειώνοντας πτώση 63,6% σε σχέση με το 2014 που
είχαν εξαχθεί 11 τόνοι.
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Πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Ιταλία - εξέλιξη τιμής τσιπούρας
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Ιταλία 2015 - Μερίδια αγοράς τσιπούρας
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Η μέση τιμή της τσιπούρας ήταν 5,42 €/κιλό, ήτοι αυξημένη κατά 10,16% σε σχέση με το 2014. Η αξία των εξαγωγών
(σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 91 εκ. ευρώ σημειώνοντας οριακή μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το 2014 (91,6
εκ. ευρώ).
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Λαβράκι
Το 2015 εισήχθησαν στην Ιταλία 23.737 τόνοι λαβρακιού εκ των οποίων οι 15.150 τόνοι, δηλαδή το 63,8%, προήλθε
από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2014, παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα κατά 9,47%, ενώ οι
συνολικές εισαγωγές του είδους στην χώρα αυξήθηκαν κατά 14,5%.
Ιταλία 2015 - Μερίδια αγοράς λαβρακιού
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Ιταλία 2015 - Εισαγωγές λαβρακιού

Ελλάδα

2%
4%

9%

Τουρκία

Τουρκία

Ιταλία

52%

Κροατία

Κροατία

21%

Ισπανία

17%

Ελλάδα

Ισπανία

64%

Γαλλία

Λοιπές
Γαλλία
Πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαραγωγή της Ιταλίας, η Ελλάδα το 2015 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στο
52% των συνολικών πωλήσεων νωπού λαβρακιού στην Ιταλία.
Ιταλία - εξέλιξη τιμής λαβρακιού
6
5
ευρώ

Η μέση τιμή στο λαβράκι ήταν 5,49 €/κιλό, ήτοι
αυξημένη κατά 2,4% σε σχέση με το 2014. Η αξία
των εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα
83,17 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 12,12% σε
σχέση με το 2014 (74,18 εκ. ευρώ).
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Πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Αγορά Ισπανίας
Η Ισπανία αποτελεί την 2η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή αγορά για τα ψάρια Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας καθώς
αντιπροσωπεύει το 14% των συνολικών εξαγωγών Ελληνικής τσιπούρας και λαβρακιού. Το 2015 εισήχθησαν
συνολικά 18.584 τόνοι τσιπούρας και λαβρακιού εκ των οποίων οι 10.070 τόνοι, δηλαδή το 54%, προήλθαν από
την Ελλάδα καθιστώντας την έτσι κύριο προμηθευτή νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (54% επί των
εισαγωγών). Αναλυτικότερα και ανά είδος:
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Τσιπούρα
Το 2015 εισήχθησαν στην Ισπανία 13.669 τόνοι νωπής τσιπούρας εκ των οποίων οι 8.207 τόνοι, δηλαδή το 60%,
προήλθαν από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2014, παρατηρείται μείωση των εισαγωγών από την Ελλάδα κατά 13%,
ενώ οι συνολικές εισαγωγές του είδους στην χώρα μειώθηκαν κατά 1,88%.
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Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαραγωγή της Ισπανίας, η Ελλάδα το 2015 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί
στο 30% των συνολικών πωλήσεων νωπής τσιπούρας στην Ισπανία.
Ισπανία - εξέλιξη τιμής τσιπούρας
6

Η μέση τιμή της τσιπούρας ήταν 4,96 €/κιλό, ήτοι
αυξημένη κατά 4,2% σε σχέση με το 2014. Η αξία
των εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα
40,70 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 9,3% σε σχέση
με το 2014 (44,89 εκ. ευρώ).
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Ισπανία 2015 - Εισαγωγές τσιπούρας
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Ισπανία 2015 - Εισαγωγές λαβρακιού
Λαβράκι
Το 2015 εισήχθησαν στην Ισπανία 4.915 τόνοι
λαβρακιού εκ των οποίων οι 1.863 τόνοι, δηλαδή
το 38%, προήλθαν από την Ελλάδα. Σε σχέση
με το 2014, παρατηρείται σημαντική μείωση των
εισαγωγών από την Ελλάδα κατά 19,25%, ενώ
οι συνολικές εισαγωγές του είδους στην χώρα
μειώθηκαν κατά 6,9%.
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Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαραγωγή της Ισπανίας, η Ελλάδα το 2015 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί
στο 13% των συνολικών πωλήσεων νωπού λαβρακιού στην Ισπανία.

Ισπανία 2015 - Μερίδια αγοράς λαβρακιού

Ισπανία - εξέλιξη τιμής τσιπούρας
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Η μέση τιμή λαβρακιού κυμάνθηκε στα 5,14 €/κιλό, ήτοι αυξημένη κατά 5,11% σε σχέση με το 2014. Η αξία των
εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 9,57 εκ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική μείωση 15% σε σχέση με το
2014 (11,28 εκ. ευρώ).

Αγορά Γαλλίας
Η Γαλλία αποτελεί την 3η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή αγορά για τα ψάρια Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας αφού
αντιπροσωπεύει το 12% των συνολικών εξαγωγών Ελληνικής τσιπούρας και λαβρακιού. Το 2015 εισήχθησαν
συνολικά 13.823 τόνοι τσιπούρας και λαβρακιού εκ των οποίων οι 8.162 τόνοι, δηλαδή το 59%, προήλθαν από την
Ελλάδα. Αναλυτικότερα και ανά είδος:
Γαλλία 2015 - Εισαγωγές τσιπούρας

Τσιπούρα
Το 2015 εισήχθησαν στην Γαλλία 8.361 τόνοι νωπής
τσιπούρας εκ των οποίων οι 5.278 τόνοι, δηλαδή σχεδόν
το 63%, προήλθαν από την Ελλάδα. Σε σχέση με το
2014, παρατηρείται μείωση των εισαγωγών από την
Ελλάδα κατά 10,89%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές του
είδους στην χώρα μειώθηκαν κατά 4,84%.
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Η μέση τιμή της τσιπούρας ήταν 5,73€/κιλό, ήτοι αυξημένη κατά 15% σε σχέση με το 2014. Η αξία των εξαγωγών
(σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 30,24 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το 2014 (29,5 εκ. ευρώ).

Γαλλία 2015 - Εισαγωγές λαβρακιού

Λαβράκι
Το 2015 εισήχθησαν στην Γαλλία 5.462 τόνοι λαβρακιού
εκ των οποίων οι 2.884 τόνοι, δηλαδή το 52,8%,
προήλθαν από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2014,
παρατηρείται σημαντική αύξηση των εισαγωγών από
την Ελλάδα κατά 19,12%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές
του είδους στην χώρα αυξήθηκαν κατά 16,36%.
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Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαραγωγή της Γαλλίας, η Ελλάδα το 2015 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί
στο 37% των συνολικών πωλήσεων νωπού λαβρακιού στην Γαλλία.
Η μέση τιμή λαβρακιού κυμάνθηκε στα 6,08€/κιλό, οριακά αυξημένη κατά 1,3% σε σχέση με το 2014. Η αξία των
εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 17,54 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 20,8% σε σχέση με το 2014
(14,52 εκ. ευρώ).
Γαλλία - εξέλιξη τιμής λαβρακιού

Γαλλία 2015 - Μερίδια αγοράς λαβρακιού
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4.5 Δράσεις προώθησης μεσογειακών ιχθύων
Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 προβλεπόταν
η χρηματοδότηση δράσεων προώθησης συνολικού προϋπολογισμού
3.650.000€. Οι δράσεις χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλιείας και λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας
και του κλάδου εκλήφθηκε ως μια μοναδική ευκαιρία για την τόνωση της
κατανάλωσης και την βελτίωση της εμπορίας των Ελληνικών προϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
Το πρόγραμμα ήταν τριετούς διάρκειας και
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Enterprise
Greece (πρώην Ο.Π.Ε.) συνεπικουρούμενο από την
Επιτροπή Marketing του Σ.Ε.Θ., η οποία παρείχε
τεχνική υποστήριξη στον φορέα υλοποίησης.
Το πρόγραμμα ήταν δομημένο σε τρείς βασικές
κατηγορίες δράσεων όπου μεταξύ άλλων
προέβλεπαν:
1.

Δράσεις επικοινωνίας – ενημέρωσης στο
εσωτερικό και το εξωτερικό (παραγωγή
δημιουργικού και λογοτύπου για την καμπάνια,
σχεδιασμό και παραγωγή προωθητικού υλικού,
παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
spot, δημιουργία και υποστήριξη website,
διοργάνωση συνεντεύξεων)

2.

Δράσεις
προώθησης
στο
εσωτερικό
(εκδηλώσεις καταναλωτών και επαγγελματιών,
διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και
ραδιόφωνο).

3.

Δράσεις
προώθησης
στο
εξωτερικό
(συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, επιδείξεις
σε επιλεγμένους χώρους και εμπορικά κέντρα,
προσκλήσεις δημοσιογράφων και αγοραστών).

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες από τις δράσεις προώθησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπως:
Εκδηλώσεις καταναλωτών και επαγγελματιών στην Ελλάδα
Υλοποιήθηκαν το 2015 συνολικά 29 εκδηλώσεις που απευθύνονταν σε:
•
•
•
•

γονείς και κηδεμόνες παιδιών σχολικής ηλικίας
μαθητές σχολών μαγειρικής
ιατρούς – διατροφολόγους
επαγγελματίες σεφ και εστιάτορες
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Kατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ο σεφ Λευτέρης Λαζάρου μαγείρευε πρωτότυπες συνταγές με προϊόντα
ιχθυοκαλλιέργειας και παράλληλα η διατροφολόγος ενημέρωνε τους συμμετέχοντες για την υψηλή διατροφική αξία
των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και την προστατευτική τους δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Πιο εξειδικευμένο
χαρακτήρα είχαν οι εκδηλώσεις για τους ιατρούς – διατροφολόγους όπου ο στόχος ήταν η ορθή ενημέρωσή τους
για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας προκειμένου να είναι σε θέση να μεταδώσουν τις
πληροφορίες με σωστό τρόπο στους καταναλωτές. Οι εκδηλώσεις στα σχολεία με την συμμετοχή των μαθητών και
των γονέων είχαν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα ώστε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις των γονέων
σχετικά με τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας.

Προσκλήσεις αγοραστών από αγορές στόχους
για επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες του
κλάδου
Το διάστημα Ιούνιος - Οκτώβριος οργανώθηκαν
τετραήμερες επισκέψεις αγοραστών στην Ελλάδα από
τις 4 αγορές - στόχους του προγράμματος: Ιταλία,
Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ.
Προσκλήσεις δημοσιογράφων από Γαλλία
Το διάστημα 6 - 11 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη 10 Γάλλων δημοσιογράφων γεύσης
στην Ελλάδα. Οι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν
παραγωγική μονάδα στην Χίο, όπου ενημερώθηκαν
για την παραγωγική διαδικασία και την πιστοποίηση της
ποιότητας των προϊόντων.

Συμμετοχή σε εκθέσεις
Το 2015 το πρόγραμμα συμμετείχε σε 4 διεθνείς εκθέσεις όπου τα στελέχη του ΟΠΕ/Enterprise Greece και οι
εκπρόσωποι των κλαδικών φορέων ΣΕΘ και ΠΑΝΕΜΙ παρείχαν εξειδικευμένες πληροφορίες για τον κλάδο. Σε όλες
γινόταν τρείς φορές την ημέρα γευσιγνωσία εδεσμάτων με τσιπούρα και λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας που ετοίμαζε ο
σεφ, κ. Κωνσταντίνος Βασάλος. Στόχος της συμμετοχής στις εκθέσεις ήταν η επαφή με τους επαγγελματίες του χώρου
και η ενίσχυση της θέσης των ελληνικών προϊόντων.
SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA, Βοστώνη
Πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Μαρτίου 2015 και το περίπτερο είχε πλαισιωθεί με την συμμετοχή δυο ελληνικών
επιχειρήσεων. Οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν κυρίως επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης και της σίτισης,
προμηθευτές και αγοραστές λιανικής πώλησης.
SEAFOOD EXPO GLOBAL στις Βρυξέλλες
Πρόκειται για την πιο σημαντική έκθεση του κλάδου. Πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Μαρτίου 2015, το περίπτερο
πλαισιώθηκε από 5 εταιρείες, είχε διοργανωθεί γευσιγνωσία και οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν κυρίως
επαγγελματίες από τον χώρο της εστίασης και της σίτισης, προμηθευτές και αγοραστές λιανικής πώλησης.
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SUMMER FANCY FOOD, Νέα Υόρκη
Πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 28-30 Ιουνίου η SUMMER FANCY FOOD, στο Javits Center της Νέας Υόρκης. Στην
έκθεση μετείχαν συνολικά πάνω από 2.600 εκθέτες από 50 χώρες και την επισκέφθηκαν περίπου 23.200 εμπορικοί
επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο. Οι επισκέπτες του περιπτέρου ήταν κυρίως επαγγελματίες από τον χώρο της
εστίασης και της σίτισης, προμηθευτές και αγοραστές λιανικής πώλησης.
ANUGA, Κολωνία της Γερμανίας
Πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 10 – 14 Οκτωβρίου 2015 και η συμμετοχή στην συγκεκριμένη έκθεση ξεχώριζε
από την άποψη ότι το περίπτερο του προγράμματος είχε μορφή χώρου προβολής και εκδηλώσεων που λειτούργησε
κάποιες ώρες σαν χώρος γευσιγνωσίας. Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για δημοσιογράφους και
εστιάτορες της Γερμανίας. Οι εκπρόσωποι του κλάδου είχαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιχειρηματικές
συναντήσεις και να φιλοξενήσουν αγοραστές.
Επιχειρηματικές Αποστολές
Διοργανώθηκαν
3
διερευνητικές
αποστολές με συμμετοχή εκπροσώπων
του κλάδου για την διερεύνηση των
αγορών των ΗΠΑ (Fancy Food Νέα
Υόρκη), της Γερμανίας (Anuga) αλλά
και στον τομέα της κρουαζιέρας και της
μαζικής εστίας (Miami Shipping Cruise).

Δράσεις προώθησης στην Ιταλία
(EXPO)
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας
στην παγκόσμια έκθεση ΕΧΡΟ στο
Μιλάνο, 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου
2015, διοργανώθηκαν δύο ειδικές
εκδηλώσεις για την προώθηση της
μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
στις 24 Ιουνίου και 15 Ιουλίου 2015, στο
ανοικτό θέατρο του Bio mediterraneum cluster, στο οποίο συμμετέχει με το
εθνικό της περίπτερο η Ελλάδα. Κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων, ο νικητής
του ιταλικού master chef κ. Σπύρος
Θεοδωρίδης προετοίμασε ζωντανά δύο
καλοκαιρινές συνταγές με τσιπούρα και
λαβράκι ιχθυοκαλλιέργειας και μίλησε
για τη θρεπτική αξία των εκτρεφόμενων
ψαριών. Έδειξε επίσης στους επισκέπτες
πώς να καθαρίσουν το ψάρι και να το
μαγειρέψουν σωστά και γρήγορα.
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Δράσεις προώθησης στην Γαλλία
Στις 21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν στο εστιατόριο Evi Evane στο Παρίσι εκδηλώσεις για
εξειδικευμένους δημοσιογράφους και επαγγελματίες του χώρου εστίασης και χονδρεμπορίου όπου η εκπρόσωπος
του κλάδου, κτηνίατρος ιχθυολόγος κ. Κατερίνα Λύτρα παρουσίασε τον κλάδο με έμφαση στην ποιότητα των
προϊόντων και στην πιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Ακολούθησε γεύμα με ελληνική τσιπούρα και
λαβράκι.

Δράσεις προώθησης στις ΗΠΑ
•

Το πρόγραμμα συμμετείχε στις 7-9 Ιουνίου 2015 στο συνέδριο UMASS, Chef’s Culinary Confernce: The future of the food” στην Μασαχουσέτη, που απευθυνόταν στην μαζική εστίαση κυρίως των πανεπιστημίων και
προβλήθηκαν τάσεις και προϊόντα από κορυφαίους ειδικούς και καινοτόμους του τομέα των τροφίμων, ενώ
υπήρχαν πολλές παρουσιάσεις και εργαστήρια με μία ποικιλία από καταξιωμένους σεφ. Η παρουσίαση του
κλάδου έγινε από τον εκπρόσωπο του ΣΕΘ κ. Πελεκανάκη, ενώ τα εργαστήρια πραγματοποίησε η κ. Κόχυλα.

•

Εκδήλωση για δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη: Στις 28 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε γεύμα για
δημοσιογράφους στην Νέα Υόρκη, ενώ ακολούθησε και δεκαήμερο Fish Festival για την προώθηση των
ελληνικών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.

62

Ελληνική
υδατοκαλλιέργεια 2016

5. Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας 2007 - 2013
5.1 Πορεία υλοποίησης ΕΠΑΛ 2007 - 2013
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας της εκάστοτε προγραμματικής περιόδου είναι το βασικό εργαλείο που
έχει η πολιτεία για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Κύριος
στόχος του προγράμματος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της διατήρησης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Οι στόχοι του προγράμματος
επιτυγχάνονται με την υλοποίηση μέτρων που εντάσσονται σε 5 άξονες προτεραιότητας (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια,
μέτρα κοινού ενδιαφέροντος, ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, τεχνική βοήθεια).
Για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 274 εκ. ευρώ εκ των
οποίων τα 207,8 εκ. είναι κοινοτική χρηματοδότηση (75%) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και τα 66,2 εκ. ευρώ
εθνική χρηματοδότηση (25%). Στη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο προϋπολογισμός μειώθηκε στα 253,6
εκ. ευρώ λόγω επανεξέτασής του από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εντάχθηκαν έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 277,5 εκ. ευρώ
και πληρώθηκαν στους δικαιούχους ποσά ύψους 194,9 εκ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 76,85% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης.
Υλοποίηση ΕΠΑΛ 2007 – 2013
∆ηµόσια δαπάνη
ενταγµένων έργων
(€)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
∆.∆. σε €

Απορρόφηση
(%)

Προτεραιότητα

∆ηµόσια δαπάνη
ανά άξονα (€)

Άξονας 1: Μέτρα για την
προσαρµογή του αλιευτικού
στόλου

101.085.308

110.312.834

82.411.783

81,52

Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργεια
- αλιεία εσωτερικών υδάτων
- µεταποίηση & εµπορία

53.097.584

47.921.704

36.769.560

69,23

Άξονας 3: Μέτρα κοινού
ενδιαφέροντος

50.301.673

76.214.049

43.093.560

85,67

Άξονας 4: Αειφόρος
ανάπτυξη αλιευτικών
περιοχών

42.119.760

33.993.614

26.900.260

63,86

7.000.000

9.076.905

5732.589

81,89

253.604.325

277.519.106

194.902.753

76,85

Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια
Σύνολο

Πηγή: Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αλιείας

5.2 Υλοποίηση δράσεων για την υδατοκαλλιέργεια:
Οι κυριότερες δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007 - 2013 για την ενίσχυση της ιχθυοκαλλιέργειας
είναι:
•
Oι παραγωγικές επενδύσεις (Μέτρο 2.1) που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των μονάδων ή στην αύξηση της
παραγωγής ή στην αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς.
•
Δράσεις για την ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης (Μέτρου 3.4).
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Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια
Κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 εκδόθηκαν τρείς προσκλήσεις, για την υποβολή
επενδυτικών προτάσεων. Υπεβλήθησαν συνολικά 169 επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων εντάχθηκαν τα 112,
συνολικού προϋπολογισμού 48.145 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 24,4 εκ. ευρώ ήταν ιδιωτικές επενδύσεις και τα
υπόλοιπα 23,73 δημόσια δαπάνη. Το μειωμένο ποσοστό απορρόφησης οφείλεται στο δυσμενές δημοσιονομικό
περιβάλλον της χώρας και στα προβλήματα που δημιουργούνται εξ αιτίας αυτού, αλλά και στην έλλειψη
ρευστότητας των επιχειρήσεων και την αδυναμία των επενδυτών να καλύψουν την ιδιωτική τους συμμετοχή. Επίσης,
η περιορισμένη πιστοληπτική ικανότητα, η επιβολή των «capital controls» κ.λπ., οδήγησε πολλούς επενδυτές να
παραιτηθούν από το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου ή από μέρος αυτού.

Μέτρο 3.4: Δράσεις προώθησης
Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης. Ενεργοποιήθηκε
2 χρόνια μετά την έγκριση του ελληνικού προγράμματος όταν το 2011 υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν κατόπιν
σχετικής πρόσκλησης δύο προτάσεις από τον πρώην Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών (Enterprise Greece), με τις
οποίες καλύφθηκε το σύνολο του προϋπολογισμού του μέτρου, δηλαδή 4.900.000 €. Οι προτάσεις προέβλεπαν
την υλοποίηση δυο ξεχωριστών, ολοκληρωμένων προγραμμάτων προώθησης διάρκειας 30 μηνών με στόχο
την αύξηση της κατανάλωσης, αφενός των νωπών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και αφετέρου, των κατεψυγμένων
ιχθυηρών. Συγκεκριμένα:
-

«Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης για ευρύαλα μεσογειακά είδη (τσιπούρα-λαβράκι κ.λπ.)
ιχθυοκαλλιέργειας» δημόσιας δαπάνης 3.650.000 € και το

-

«Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων» δημόσιας δαπάνης
1.250.000 €.

Όσον αφορά το πρόγραμμα προώθησης για τα ευρύαλα μεσογειακά είδη (τσιπούρα-λαβράκι) ολοκληρώθηκε
με δράσεις ύψους 1.842.234,14 € (50,47% της ενταγμένης δαπάνης). Εκτός από την συστηματική ετήσια συμμετοχή
στις διεθνείς εκθέσεις, σημαντικές δράσεις του προγράμματος δεν υλοποιήθηκαν λόγω διοικητικών αδυναμιών
των συναρμόδιων υπηρεσιών και του φορέα υλοποίησης. Από την τριετή διάρκεια του προγράμματος, το 2015
υλοποίηθηκαν δράσεις προώθησης που αντιστοιχούν στο 66% της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Πρόγραμμα προώθησης νωπών ψαριών
∆ηµόσια ∆απάνη (€)

Σύνολο δαπανών (€)

Απορροφητικότητα (%)

2011

3.650.000

0

0

2012

3.650.000

82.270

2,3

2013

3.650.000

68.456,63

1,9

2014

3.650.000

845.997,93

23,2

2015

3.650.000

845.509,58

23,1

Σύνολο

1.842.234,14

50,5

Πηγή: Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αλιείας, Σ.Ε.Θ.
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5.3 Υλοποίηση ΕΠΑΛ 2014 - 2020

H E.E ενέκρινε το 2015 τον προϋπολογισμό του Νέου Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας στο οποίο προβλέπονται
συνολικές ενισχύσεις (κοινοτική συμμετοχή) ύψους 388,8 εκ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν σε 523,3 εκ. ευρώ δημόσια
δαπάνη. Κατόπιν διαβούλευσης με τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, η Κομισιόν ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2015 το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας Θάλασσας 2014 - 2020. Ο άξονας «Προτεραιότητα 2» του προγράμματος αφορά
την προώθηση της υδατοκαλλιέργειας και ο προϋπολογισµός του έχει ∆ηµόσια ∆απάνη € 89.758.782. Για την
υδατοκαλλιέργεια προβλέπονται και κάποια νέα μέτρα όπως η χρηματοδότηση Σχεδίων Παραγωγής και Εμπορίας
Οργανώσεων Παραγωγών.  Αναλυτικότερα τα μέτρα/δράσεις είναι:
•

Καινοτομία

•

Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

•

Υπηρεσίες διαχείρισης, ανακούφισης και παροχής συμβουλών για εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας

•

Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της δικτύωσης

•

Αύξηση του δυναμικού των ζωνών υδατοκαλλιέργειας

•

Ενθάρρυνση νέων καλλιεργητών για βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες

•

Μετάβαση σε συστήματα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου και σε µεθόδους
βιολογικής υδατοκαλλιέργειας

•

Υδατοκαλλιέργεια που παρέχει περιβαλλοντικές υπηρεσίες

•

Μέτρα για τη δημόσια υγεία

•

Μέτρα για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων

•

Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας

Το ΕΠΑΛ 2014-2020 αποτελεί ένα σημαντικό
εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Μάλιστα
προβλέπεται για πρώτη φορά η χρηματοδότηση
νέων μέτρων.

Κατανομή πόρων ΕΠΑΛ 2014 -2020
1,2%
10,7%
36,8%
3 %

15,4%
1 %
Το 2016 θα πρέπει να ολοκληρωθεί αφενός
το θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο και την
διαχείριση του προγράμματος και αφετέρου να
εξειδικευτούν οι δράσεις του, ιδίως οι νέες για
τις οποίες δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία.
Όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθούν τα ανωτέρω,
τόσο πιο γρήγορα θα ενεργοποιηθεί το ΕΠΑΛ και
τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι αξιοποίηση των
πόρων του

17,7%
%
18,2%
Αλιεία
Εφαρμογή της ΚΑΛΠ
Yδατοκαλλιέργεια
Μεταποίηση & Εμπορία

Ανάπτυξη αλιευτικών
περιοχών
Εφαρμογή
Ολοκληρωμένης
Θαλάσιας Πολιτικής

Πηγή: Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Αλιείας, Σ.Ε.Θ.
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Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το όραμα ανάπτυξης της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και παράλληλα γίνεται
καταγραφή της προόδου που επιτυγχάνεται ετησίως σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί τόσο
από τον ίδιο τον κλάδο, όσο και από την πολιτεία στο «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» όπου περιγράφεται πως “ο στρατηγικός στόχος της χώρας δεν μπορεί
να είναι άλλος παρά η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου με στόχο την αύξηση της παραγωγής, η οποία θα οδηγήσει
σε αύξηση της απασχόλησης και του ΑΕΠ. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στρατηγικός στόχος, η ετήσια αύξηση 4%,
όπως έχει τεθεί από την Ε.Ε., εκτιμάται ότι δεν αρκεί για την περίπτωση της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Ο λόγος
είναι ότι ο κλάδος αφενός πρέπει να ανακτήσει τις απώλειες των τελευταίων ετών, αφετέρου να καλύψει τη συνεχώς
αυξανόμενη ζήτηση και να διεκδικήσει μερίδια αγοράς από τρίτες μεσογειακές χώρες οι οποίες παρουσιάζουν
ρυθμούς αύξησης πολύ υψηλότερους από το 4%”.

6.1 Όραμα ανάπτυξης ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας
Το 2012 ο ΣΕΘ επεξεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Έρευνας και Καινοτομίας για την Υδατοκαλλιέργεια
(EATiP) το όραμα ανάπτυξης του κλάδου με ορίζοντα το 2030. Στο πρόγραμμα αυτό προβλέπεται συνολική αύξηση
της παραγωγής κατά 3,1% ετησίως και από 2,5 εκ. τόνους που είναι σήμερα η ευρωπαϊκή παραγωγή αναμένεται
να ανέλθει στους 4,5 εκ. τόνους αλιευτικών προϊόντων. Όσον αφορά στα Μεσογειακά είδη (τσιπούρα και λαβράκι)
προβλέπεται μέχρι το 2030 μέση ετήσια αύξηση 4%, η οποία θα δώσει 305.000 τόνους παραγωγής επιπλέον, αξίας
1,5 δισ. Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστούν μόλις 2.000 εκτάρια στη θάλασσα και θα δημιουργηθούν περίπου 10.000
νέες θέσεις εργασίας.
Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, προβλέπεται διπλασιασμός της παραγωγής μέχρι το 2030 προκειμένου να
ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση, αλλά και να διατηρήσει την θέση της σε διεθνές επίπεδο. Ο όγκος της
παραγωγής αναμένεται να φτάσει σχεδόν τους 230.000 τόνους, αξίας 1,2 δισ. ευρώ. Η εξωστρέφεια του κλάδου θα
ενισχυθεί περισσότερο (85% - 90%) και ο όγκος των εξαγωγών θα ξεπεράσει τους 200.000 τόνους με αξία πρώτης
πώλησης άνω του 1 δισ. ευρώ. Αναμένεται να δημιουργηθούν έως και 3.000 νέες θέσεις εργασίας.
Όραμα ανάπτυξης 2030
250.000
204.000
200.000
150.000
τόνοι

Όραμα ανάπτυξης

6. Όραμα ανάπτυξης θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας
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Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την εν εξελίξει διαδικασία αναδιάρθρωσης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
του κλάδου και την υφιστάμενη χρηματοπιστωτική κατάσταση στην χώρα, την περίοδο 2012 – 2015 ο κλάδος
προσανατολίστηκε κατά προτεραιότητα προς την κατεύθυνση της σταθερότητας και της κερδοφορίας και όχι στην
αύξηση της παραγωγής. Για τον λόγο αυτό την τελευταία τριετία ο κλάδος προσαρμόστηκε και μείωσε την παραγωγή
κατά 6,7% αυξάνοντας όμως την αξία πωλήσεων κατά 5,7%.

6.2 Υλοποίηση Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου για την ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020
Στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΕΚ. 1380/2013), προσδιορίστηκαν κατόπιν διαβούλευσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Κράτη Μέλη 4 άξονες προτεραιότητας στους οποίους εντοπίζονται οι κύριες αιτίες
που εμποδίζουν την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Στη συνέχεια τα Κράτη Μέλη κλήθηκαν να καταρτήσουν
εθνικά πολυετή σχέδια για την ανάπτυξη του κλάδου στα οποία περιγράφονται συγκεκριμένοι στόχοι ανά άξονα
προτεραιότητας. Συγκριμένα οι άξονες αυτοί είναι οι:
1.

Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών

2.

Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού

3.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

4.

Καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.
Προτεραιότητες
για την ανάπτυξη
της ιχθυοκαλλιέργειας

Απλοποίηση
διοικητικών
διαδικαιών

Ολοκλήρωση
χωροταξικού
σχεδιασµού

Ενίσχυση
ανταγωνιστικότητας

Οργάνωση
Παραγωγών

Καθιέρωση
ισότιµων όρων
ανταγωνισµού

Έρευνα & Καινοτοµία
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Όραμα ανάπτυξης

Το εθνικό πολυετές σχέδιο της Ελλάδας εγκρίθηκε το 2014 και αντιστοίχως περιγράφει δράσεις και στόχους σε σχέση
με τους 4 στρατηγικούς τομείς. Αναλυτικότερα:

1. Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών
Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς
ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων είναι πολύπλοκο
και γραφειοκρατικό δημιουργώντας ασάφειες και
αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των
εμπλεκομένων Υπηρεσιών. Τα κύρια προβλήματα είναι
ο αυξημένος αριθμός των απαιτούμενων αδειών για την
ίδρυση μιας μονάδας, η εμπλοκή πολλών Υπηρεσιών,
η μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, ο
μεγάλος διοικητικός φόρτος για τις υπηρεσίες και η
σημαντική οικονομική επιβάρυνση των επενδυτών
για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση δειγματοληψιών
κλπ., οι οποίες προαπαιτούνται σε διάφορα στάδια
αδειοδότησης των μονάδων. Σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία από την Γ.Δ. Αλιείας, ο μέσος χρόνος
ολοκλήρωσης των διαδικασιών χορήγησης άδειας
κυμαίνεται στους είκοσι πέντε (25) μήνες. Την περίοδο
2007 έως 2013, κατατέθηκαν συνολικά 72 αιτήματα
για χορήγηση νέων αδειών, εκ των οποίων τελικά
ικανοποιήθηκε πλήρως το 25% αυτών.
Το 2014 ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο
και τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για την «Ανάπτυξη των
υδατοκαλλιεργειών» με στόχο την απλούστευση των
διοικητικών διαδικασιών.
•

Στόχος για το 2015 ήταν η έκδοση όλων των
Υπουργικών και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων,
στόχος ο οποίος παρουσιάζει υστέρηση. Την
επόμενη διετία αναμένεται να συνεχιστεί η
επεξεργασία των εξουσιοδοτικών διατάξεων που
εκκρεμούν αλλά και να συνεχιστεί η απλοποίηση
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

2. Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού
Το 2011 εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού για την Αειφόρο Ανάπτυξη των
Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΧΣΑΑΥ) παρέχοντας αναλυτικές
κατευθύνσεις για την χωροθέτηση των μονάδων, τις
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ίδρυσης Περιοχών
Οργανωμένης
Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών,
τα κριτήρια χωροθέτησης πλωτών και χερσαίων
εγκαταστάσεων, την συμβατότητα με ειδικά θεσμικά
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καθεστώτα, όπως η προστασία των ενάλιων
αρχαιοτήτων και των περιοχών Natura 2000, κλπ καθώς
και τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό
σχεδιασμό (καταγραφή υφιστάμενων μονάδων,
υπόδειξη περιοχών για την ανάπτυξη νέων μονάδων).
Το ΕΠΧΣΑΑΥ αποτελεί το κυριότερο εργαλείο ανάπτυξης
του κλάδου και εντάσσεται στο Γενικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού της χώρας που έχει ως στόχο
αφενός την θέσπιση αρχών, οργάνων και διαδικασιών
για την αειφόρο ανάπτυξη κατοχυρώνοντας παράλληλα
την προστασία του περιβάλλοντος.
Το 2015 οι επενδυτές επιτάχυναν τις διαδικασίες
για την σύνταξη και υποβολή φακέλων ίδρυσης
ΠΟΑΥ. Ωστόσο, από την πλευρά των συναρμόδιων
υπηρεσιών παρατηρείται αδυναμία ανταπόκρισης
στις προβλεπόμενες διαδικασίες με αποτέλεσμα να
καθυστερεί είτε η έκδοση των Π.Δ. για τις ώριμες
περιπτώσεις είτε η αξιολόγηση των νέων φακέλων.
•

Κύριος στόχος την επόμενη διετία είναι η
ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου με σκοπό την
απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας
ίδρυσης ΠΟΑΥ όπως προβλέπεται και στο εθνικό
πολυετές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του
κλάδου.

3. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου
πρέπει να εστιάσει στους τομείς της προώθησης και
της καινοτομίας, καθώς ως τώρα έχουν γίνει μονάχα
αποσπασματικές ενέργειες που δεν ήταν ενταγμένες σε
ένα συλλογικό, εθνικό πλαίσιο ανάπτυξης.
Στρατηγική προώθησης της ιχθυοκαλλιέργειας
Το 2014 ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών
(ΣΕΘ) αναλύοντας τις δυνατότητες του νέου Κανονισμού
της Ε.Ε. για την Κοινή Οργάνωση προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας, επεξεργάστηκε την δυνατότητα
ίδρυσης της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) με κύριο στόχο τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης
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στρατηγικής προώθησης. Η λειτουργία της Οργάνωσης βασίζεται στο Σχέδιο Παραγωγής & Εμπορίας, δηλαδή ενός
σχεδίου όπου αφενός περιγράφεται ενδεικτικά ο στόχος ανάπτυξης και η παραγωγή για τα επόμενα χρόνια και
αφετέρου τα μέτρα που θα υλοποιηθούν για να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης και να βελτιωθούν οι όροι διάθεσης
της παραγωγής στην αγορά.
Το 2015 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μεταξύ των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το 82% της εθνικής
παραγωγής, ενώ έγινε και μια αρχική επεξεργασία του Σχεδίου Παραγωγής και Εμπορίας (ΣΠΕ). Το 1ο εξάμηνο
του 2016 ολοκληρώθηκε και η σύσταση της ΟΠ. Ωστόσο εκκρεμεί η επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την
αναγνώριση της ΟΠ από το ΥΠΑΑΤ καθώς και η εξειδικευση του Μέτρου ΕΠΑΛ για την χρηματοδότηση του ΣΠΕ.

•

Στόχος της διετίας 2016 -2018 είναι η αναγνώριση της Ο.Π. από το ΥΠΑΑΤ και η υλοποίηση ενός πιλοτικού
Σχεδίου Παραγωγής και Εμπορίας.

Έρευνα και καινοτομία στον κλάδο
Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με επενδύσεις στην έρευνα και στην
καινοτομία που θα οδηγήσουν σε νέα διαφοροποιημένα
προϊόντα, βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής,
συσκευασίας, διανομής ή κατανάλωσης. Τα προϊόντα
αυτά πρέπει να είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή
να είναι υψηλής διατροφικής αξίας και χαμηλού κόστους
ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα
από τρίτες χώρες. Τα πεδία που μπορεί να εφαρμοστεί
η έρευνα είναι πάρα πολλά, ωστόσο τέσσερα είναι τα
κυριότερα:
1.

2.

3.

4.

Βελτίωση
της
παραγωγικής
διαδικασίας
υφιστάμενων ειδών για την μείωση του κόστους
παραγωγής.
Διαφοροποίηση - Εκτροφή νέων ειδών ώστε
να ληφθούν υπόψη οι τάσεις και οι ανάγκες της
σύγχρονης αγοράς.
Παραγωγή βιώσιμων ιχθυοτροφών ώστε να
αξιοποιηθούν εναλλακτικές πηγές υψηλής
ποιότητας πρωτεΐνης και λιπιδίων όπως π.χ. από
θαλάσσια φυτά και μικροοργανισμούς.
Μεταποίηση - επεξεργασία   ώστε να
αναπτυχθούν
τεχνολογίες
επεξεργασίας
της
πρώτης
ύλης,
συντήρησης,
αλλά
και
ιχνηλασιμότητας
των
προϊόντων.

την ανάπτυξη του κλάδου βασισμένο στις ανωτέρω
ερευνητικές προτεραιότητες. Πολλές δράσεις του
προγράμματος υιοθετήθηκαν και στο εθνικό πολυετές
σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.
•

Το 2015 ξεκίνησε η διαβούλευση μεταξύ των
εμπλεκομένων φορέων για την ίδρυση μιας
εθνικής πλατφόρμας έρευνας και καινοτομίας για
την υδατοκαλλιέργεια η οποία θα συνδέει την
έρευνα με τις ανάγκες του κλάδου. Η πλατφόρμα
αναμένεται να συσταθεί το 2016 και να είναι
λειτουργική το 2017.

Βελτιστοποίηση
παραγωγικών
µεθόδων
∆ιαχείριση
ιχθυοπληθυσµών

Μεταποίηση
Το 2013 μια ομάδα ερευνητών και τεχνικών του κλάδου
συνέταξαν μαζί με την Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για

∆ιαφοροποίηση

Νέες
Ιχθυοτροφές
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4. Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

Όραμα ανάπτυξης

Μια βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλα τα Ευρωπαϊκά και κατ’ επέκταση και τα Ελληνικά προϊόντα είναι ο
άνισος ανταγωνισμός με τα εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών. Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια παράγει κορυφαίας
ποιότητας προϊόντα ακολουθώντας αυστηρές Ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές για:
•

την προστασία του περιβάλλοντος

•

την υγεία και ευζωία των εκτρεφόμενων οργανισμών και

•

την προστασία του καταναλωτή

Η υποχρεωτική εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών αυξάνει το κόστος παραγωγής των προϊόντων και ενώ
θα έπρεπε να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω ποιότητας, στην πραγματικότητα υποβαθμίζει την
ανταγωνιστικότητά τους λόγω της τιμής τους.
Είναι γεγονός πως στην Ε.Ε. ισχύει το εξής παράδοξο: Από την μια επιβάλλονται πολύ αυστηροί κανόνες παραγωγής
στους Ευρωπαίους ιχθυοτρόφους και από την άλλη εισάγονται, στην περίπτωσή μας ατελώς, αντίστοιχα προϊόντα
τρίτων χωρών που δεν διέπονται από την ίδια αυστηρή νομοθεσία και συνεπώς δεν έχουν το ίδιο κόστος παραγωγής.
Στην όξυνση του προβλήματος συνέβαλε και η απουσία συλλογικών δράσεων που θα αναδείξουν τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα των Ελληνικών προϊόντων.
Το 2015, 34 παραγωγοί από 6 κράτη της Ε.Ε. κατείγγειλαν στη Γ.Δ Εμπορίου της Κομισιόν την Τουρκία διότι με τις
άμεσες επιδοτήσεις που δίνει στους παραγωγούς τσιπούρας και λαβρακιού προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις
αγορές τις Ε.Ε. και Αμερικής. Στόχος της καταγγελίας ήταν η απόσυρση των επιδοτήσεων και η επιβολή αν είναι
δυνατόν ενός αντισταθμιστικού δασμού στα εισαγόμενα τουρκικά προιόντα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2016
με την απόσυρση των επιδοτήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και την μη επιβολή αντισταθμιστικών δασμών από
πλευράς Ε.Ε.
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