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 Ενημερωτικό Σημείωμα 

Η αγορά ιχθυηρών ςτη Γερμανία 

 

Παξαγωγή 

Μόλν έλα κηθξό κέξνο ησλ ηρζπεξώλ πνπ θαηαλαιώλνληαη ζηε Γεξκαλία αιηεύνληαη 

ζε ύδαηα (ζάιαζζα, ιίκλεο θαη πνηάκηα) ηεο ρώξαο, ή παξάγεηαη ζε 

πδαηνθαιιηέξγεηεο απηήο. Έηζη, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο (87%) ηα Ιρζπεξά 

πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ηεο Γεξκαλίαο πξνέξρνληαη από εηζαγσγέο.  ηε 

Γεξκαλία αιηεύνληαη εηεζίσο ζπλνιηθά πεξηζζόηεξνη από 400.000 ηόλνη 

ηρζπεξώλ. Οη εθθνξηώζεηο ηεο γεξκαληθήο ζαιάζζηαο αιηείαο ζην εζσηεξηθό θαη ζην 

εμσηεξηθό είλαη πεξίπνπ 260.000 ηόλνη εηεζίσο. 

Μεξηθά από ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα ςάξηα ηεο εγρώξηαο αιηείαο (είηε πξόθεηηαη 

γηα ςάξηα ηνπ γιπθνύ λεξνύ, είηε γηα ςάξηα από ηε Βόξεηα Θάιαζζα) είλαη ν 

ζνινκόο Αιάζθαο, ν κπαθαιηάξνο (θίηξηλνο θαη σθεαλνύ), ε γιώζζα, ε ξέγγα, ην 

ζθνπκπξί θαη ν θππξίλνο. 

 

Καηαλάιωζε θαη Πξνηηκήζεηο 

ε κηα δηεζλή ζύγθξηζε, νη θαηαλαισηέο ζηε Γεξκαλία ηείλνπλ λα ηξώλε ιίγν ςάξη 

θαη δελ έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ηα ηειεπηαία 

ρξόληα. ύκθσλα κε ην Κέληξν Πιεξνθνξηώλ γηα ην Φάξη (FIZ), ε θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε ςαξηώλ απμήζεθε από 14,1 ζε 14,4 θηιά γηα ην έηνο 2019 ζηε Γεξκαλία. 

Απηό απνηειεί έλδεημε όηη ε θαηαλάισζε ςαξηνύ γίλεηαη νινέλα θαη πην δεκνθηιήο 

ζηε ρώξα. Μεηαμύ ησλ νκόζπνλδσλ θξαηηδίσλ ηεο Γεξκαλίαο, νη θάηνηθνη ηεο πόιεο 

ηνπ Ακβνύξγνπ αγνξάδνπλ ηα πεξηζζόηεξα ςάξηα γηα θαηαλάισζε ζην ζπίηη θαη έηζη 

παξακέλνπλ δηαρξνληθά ζηελ πξώηε ζέζε ηεο ζρεηηθήο ιίζηαο θαηά θεθαιή 

θαηαλάισζεο κε 6,5 θηιά θαηά κ.ό. εηεζίσο, αθνινπζνύκελνη από ηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ ιέζβηρ-Υνιζηάηλ κε 6,1 θηιά θαηά κ.ό. εηεζίσο θαη ηνπ Μεθιεκβνύξγνπ-

Γπηηθήο Πνκεξαλίαο κε 5,5 θηιά θαηά κ.ό. εηεζίσο (βνξεηαλαηνιηθά θξαηίδηα). Σα 

ιηγόηεξα ςάξηα θαηά κ.ό εηεζίσο θαηαλαιώλνπλ νη θάηνηθνη ζηα θξαηίδηα ηνπ 

άαξιαλη, ηεο Ρελαλίαο-Παιαηηλάηνπ θαη ηεο Βάδεο –Βπξηεκβέξγεο (δπηηθά 

θξαηίδηα). Υαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη ζηελ πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο ε κέζε θαηά 

θεθαιή θαηαλάισζε θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα, κε κόιηο 4,9 θηιά θαηά κ.ό. ζε 

εηήζηα βάζε.  

 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6146/umfrage/anlandungen-der-deutschen-seefischerei-im-in--und-ausland/
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Χζηόζν, ε αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα ην 2019 νθείιεηαη νπζηαζηηθά ζηηο πσιήζεηο 

εθηόο ζπηηηνύ, γηα παξάδεηγκα ζε εζηηαηόξηα ή ζλαθ κπαξ. Αληίζεηα, ε πνζόηεηα 

ςαξηώλ θαη ζαιαζζηλώλ πνπ αγόξαζαλ ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά κεηώζεθε θαηά 3%. 

Οη θαηαλαισηέο πξνηηκνύλ λα αγνξάδνπλ ςάξηα θπξίσο από εθπησηηθά θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ (ζε πνζνζηό 48%) θαη από supermarkets ή ππεξαγνξέο (ζε πνζνζηό 40%), 

ηα νπνία εδώ θαη κία δεθαεηία επελδύνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ ςπγείσλ ηνπο γηα 

ηε δηάζεζε θξέζθσλ ςαξηώλ, όπσο αθξηβώο ζπλέβαηλε θαη ζηα ηρζπνπσιεία κία 

δεθαεηία λσξίηεξα. Δηδηθά ζηε δηαλνκή θνθθηλόςαξνπ  θαη γιώζζαο νη αιπζίδεο 

supermarkets έρνπλ πεξίπνπ ην 30%. Χο εθ ηνύηνπ ηα παξαδνζηαθά ηρζπνπσιεία 

ηείλνπλ λα ράλνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο ηα ηειεπηαία ρξόληα (νη θαηαλαισηέο 

πξνκεζεύηεθαλ ςάξηα από απηά κόιηο ζε πνζνζηό 4,5% γηα ην έηνο 2019).  

Σν πην δεκνθηιέο ςάξη ζηε Γεξκαλία ήηαλ θαη γηα ην 2019 ν ζνινκόο 

αθνινπζνύκελνο από ηνλ κπαθαιηάξν Αιάζθαο (ν νπνίνο κεηαπνηείηαη εύθνια) θαη 

ηνλ ηόλν.   

 

Γράφημα 1: Ποςοςτό κατανάλωςησ ανά είδοσ ψαριϊν ςτη Γερμανία 

Πηγή: Fisch-Informationszentrum e.V. – Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου 

 

Σα θαηεςπγκέλα θαη θαπληζηά ςάξηα είλαη επίζεο πςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηώλ.  

 

Δηεζλέο Εκπόξην 

Σν δηεζλέο εκπόξην ηεο Γεξκαλίαο ζηα είδε αιηείαο, όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ 
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δηαρξνληθά ρακειό επίπεδν απηάξθεηαο, ην πνζνζηό ηνπ νπνίνπ ην 2019 αλήιζε ζε 

21%. 

 

Γράφημα 2: Ειςαγωγζσ- Εξαγωγζσ Ιχθυηρϊν και Ειδϊν Αλιείασ ςτη Γερμανία κατά την τελευταία 5ετία (τιμζσ ςε εκ. €)  

Πηγή:  Destatis – Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου  

Η Ειιάδα, όπσο εκθαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, απνηέιεζε ηελ 8
ε
 θαηά 

ζεηξά ρώξα πξνέιεπζεο ησλ εηζαγσγώλ ηρζπεξώλ θαη αιηεπκάησλ (αμία ζε ρηι. €), ηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνίεζε ε Γεξκαλία θαηά ην 2020, αθνινπζνύκελε από Ιζπαλία θαη 

Σνπξθία.  

Οη 10 ζεκαληηθόηεξνη εκπνξηθνί εηαίξνη ηεο Γεξκαλίαο ζηνλ θιάδν ηρζπεξώλ 

θαη αιηεπκάηωλ θαηά ην 2020 

 Εμαγωγέο Εηζαγωγέο 

Α/Α Χώξα Αμία (ζε ρηι. €) Χώξα Αμία (ζε ρηι. €) 

1 Οιιαλδία 82.725 Ννξβεγία 187.508 

2 Γαλία 17.753 Γαλία 152.500 

3 Απζηξία 10.787 Οιιαλδία 81.586 

4 Γαιιία  10.385 Γαιιία 25.003 

5 Διβεηία 7.388 Ιηαιία 23.393 

6 Ληζνπαλία 3.376 Ηλσκέλν Βαζίιεην 20.159 

7 Πνισλία 2.909 Ιζιαλδία 14.273 

8 Ιζπαλία 2.647 Ειιάδα 12.127 

9 Σζερία 2.610 Ιζπαλία 11.925 

10 Βέιγην 2.531 Σνπξθία 8.354 
  Πηγή: Destatis – Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου  
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Σηαηηζηηθά Σηνηρεία Δηκεξνύο Εκπνξίνπ Ιρζπεξώλ Ειιάδαο -Γεξκαλίαο 

(σε χιλ. €) 2017 2018 2019 2020 

% 

Μεηαβνιή 

2020/2019 

Εμαγωγέο ζε Γεξκαλία 

 
16.715 16.150 11.589 12.127 +4,64 

Εηζαγωγέο από Γεξκαλία 

 
115 81 60 32 -46,66 

Όγθνο Εκπνξίνπ 

 
16.830 16.231 11.649 12.159 +4,37 

Εκπνξηθό Ιζνδύγην 

 
+16.600 +16.069 +11.529 +12.095 +4,9 

Πηγή: Destatis – Επεξεπγασία Γπαυείο ΟΕΥ Βεπολίνου 

             

Σν παξαθάησ γξάθεκα απνηππώλεη ηε δηαθύκαλζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

αιηεπκάησλ θαη ηρζπεξώλ ζηε Γεξκαλία θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία. πλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα όηη κεηά από κία ζρεηηθά θαθή ρξνληά ην 2019 γηα ηηο εμαγσγέο 

ειιεληθώλ ηρζπεξώλ ζηε Γεξκαλία, ηα ειιεληθά πξντόληα έδεημαλ λα επσθεινύληαη 

από ηελ επθαηξία πνπ δεκηνύξγεζε ε θξίζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ γηα 

θαηαλάισζε θξέζθσλ πξντόλησλ, θαη έηζη ην 2020 αύμεζαλ εθ λένπ ηηο εμαγσγέο 

ηνπο πξνο ηε ρώξα απηή. 

 

Γράφημα 3: Πορεία Εξαγωγϊν Ιχθυηρϊν και Αλιευμάτων Ελλάδασ προσ τη Γερμανία κατά την τελευταία 5ετία (ςε εκ. €) 

Πηγή: Destatis – Επεξεργαςία Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου  
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Σα ζεκαληηθόηεξα είδε αιηεπκάησλ ηα νπνία εμάγεη ε ρώξα καο ζηε Γεξκαλία, 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηαμηλνκεκέλα θαηά ζεηξά ζπλνιηθήο αμίαο σο 

εμήο: 

Α/Α Είδνο 
Αμία  

(σε χιλ. €) 
Όγθνο  

(σε τον.) 

1 
Σζηπνύξα (θξέζθηα ή δηαηεξεκέλε ζηνλ 

πάγν) 
7.626 1.640 

2 Καιακαξάθηα (θαηεςπγκέλα) 5.226 1.308,4 

3 
Λαπξάθη (θξέζθν ή δηαηεξεκέλν ζηνλ 

πάγν) 
3.511 615,8 

4 Ιλδηθό θνπκπξί Θαιάζζεο (θαηεςπγκέλν) 591 266,7 

5 Γαξίδεο (θαηεςπγκέλεο) 427 43,9 

6 Υηαπόδη 422 56,6 

7 
Φηιέηα Φαξηνύ ζαιάζζεο (θξέζθα ή 

δηαηεξεκέλα ζηνλ πάγν) 
387 59,1 

8 Καηεςπγκέλα θηιέηα ςαξηνύ 356 60,9 

9 
Λνηπά Φάξηα, Νσπά ή δηαηεξεκέλα ζηνλ 

πάγν 
344 56,9 

10 αξδέιεο 210 137,4 

11 Σόλνο (παξαζθεπαζκέλνο ή δηαηεξεκέλνο) 209 31,8 

12 
Φηιέηα ζνινκνύ (θξέζθα ή δηαηεξεκέλα 

ζηνλ πάγν) 
206 42,3 

    Πηγή: Destatis – Επεξεπγασία Γπαυείο ΟΕΥ Βεπολίνου 

 

Τηκέο Πώιεζεο Ληαληθήο 

Από δεηγκαηνιεπηηθή ηηκνιεςία πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Γξαθείν ΟΔΤ Βεξνιίλνπ 

ζε ππνθαηάζηεκα κεγάιεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ ζην Βεξνιίλν (Απξίιηνο 2021) 

θαηαγξάθνληαη νη εμήο ελδεηθηηθέο ηηκέο ιηαληθήο πώιεζεο αιηεπκάησλ: 

Είδνο Τηκή (€/θηιό) 

Φηιέην θίηξηλνπ κπαθαιηάξνπ 24,9 

θνπκπξί (μεπαγσκέλν) 6,9 

Γαξίδεο (μεπαγσκέλεο) 34,99 

Μπαθαιηάξνο Χθεαλνύ 29,9 

Σζηπνύξα 16,9 

Κνθθηλόςαξν 19,9 

Ιππόγισζζα Γξνηιαλδίαο 19,9 

Φηιέην Πέξθαο Νείινπ 24,9 

Πέζηξνθα 12,9 

Φηιέην νινκνύ 29,9 

Λπθόςαξν Αηιαληηθνύ 26,9 

αιβειίλνο  24,9 

Οπξέο Αζηαθώλ 99,9 

 



 

 

 
 

Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζην Βεξνιίλν 

Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ 

 

6 
Kurfürstendamm 185, D-10707 Berlin, Tel..:+49 (030) 2360990, Fax: +49 (030) 23609920 

E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr                                                                                               Απξίιηνο 2021 
 

 

Καλάιηα Δηαλνκήο  

Σν θιείζηκν μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, ζρνιείσλ θαη θέληξσλ εκεξήζηαο θξνληίδαο, 

θαζώο θαη ε επηβαιιόκελε παξακνλή ζηηο νηθίεο κεηαηόπηζαλ ηε δήηεζε γηα 

αιηεύκαηα από ηηο ππεξεζίεο εζηίαζεο θαη ηε ρνλδξηθή πώιεζή ηνπο, πξνο ην 

ιηαλεκπόξην, αθόκα θαη ην ειεθηξνληθό εκπόξην, δεδνκέλνπ όηη όπσο ππνγξάκκηζαλ 

θαη εθπξόζσπνη θιαδηθώλ ζπλδέζκσλ νη ρνλδξέκπνξνη αιηεπκάησλ, όπσο θαη νη 

εηαηξείεο κεηαπνίεζεο ςαξηώλ δελ κπόξεζαλ λα πξνζαξκνζηνύλ γξήγνξα ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνύξγεζε ε παλδεκία θαη λα βξνπλ ελαιιαθηηθά θαλάιηα δηαλνκήο.  

Υαξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηεο κεγάιεο αλαγλσξηζηκόηεηαο ησλ θξέζθσλ ςαξηώλ θαη 

ηεο ζπλαθόινπζεο δεκνηηθόηεηάο ηνπο ζηνπο Γεξκαλνύο θαηαλαισηέο, είλαη όηη θαηά 

ηα ηειεπηαία ρξόληα πέξαλ ησλ παξαδνζηαθώλ ηρζπνπσιείσλ νη κεγαιύηεξεο 

αιπζίδεο supermarkets (Rewe, Edeka) θαη εθπησηηθέο αγνξέο ηξνθίκσλ (Aldi, Metro) 

έρνπλ επεθηείλεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηε ιηαληθή πώιεζε ςαξηώλ θαη 

ζαιαζζηλώλ, δεκηνπξγώληαο κάιηζηα εηδηθά ηκήκαηα ζηα νπνία εμεηδηθεπκέλνη 

πσιεηέο εμππεξεηνύλ ηνπο πειάηεο. Οη πνζόηεηεο πνπ δηαηίζεληαη ζε απηά δελ είλαη 

κεγάιεο, σζηόζν ζύκθσλα κε εθπξνζώπνπο ηνπηθώλ θαηαζηεκάησλ ην ζηνηρείν απηό 

εμππεξεηεί ηνλ ζθνπό ηνπ λα δηαηίζεληαη θαζεκεξηλά κόλν θξέζθα ηρζπεξά. Έηζη, 

ζύκθσλα κε ηα πην πξόζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηα εθπησηηθά θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ θαηέρνπλ πεξίπνπ ην 48% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη αθνινπζνύλ ηα 

supermarkets κε πνζνζηό 40%.  

Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη θαη ζηελ εκθάληζε ησλ πξντόλησλ απηώλ ζηα 

ππνθαηαζηήκαηα ησλ αιπζίδσλ ηξνθίκσλ ζηα νπνία πσινύληαη ςάξηα θαη 

ζαιαζζηλά. Σα ελ ιόγσ ζεκεία πώιεζεο ζπκίδνπλ θαηά πνιύ πάγθνπο ςαξαγνξώλ, 

ελώ πέξαλ ησλ θξέζθσλ ςαξηώλ θαη ζαιαζζηλώλ δηαηίζεληαη έηνηκα πξνο 

θαηαλάισζε πξντόληα πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία (καγείξεκα).  
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