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Οικονοµικές επιπτώσεις κορωνοϊου στην αλιευτική αγορά  ∆ΠΜΣ Επιχειρηµατικότητα & Συµβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης  Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής   Περίληψη Τον ∆εκέµβριο του 2019, στην πόλη Wuhan της Κίνας εµφανίστηκαν τα πρώτα κρούσµατα της νόσου του κορωνοϊού. Εντός 30 ηµερών η τοπική επιδηµία µετατράπηκε σε πανδηµία και λόγο αυτού, πολλές χώρες πήραν µέτρα τόσο για την προστασία των πολιτών τους, όσο και για την επιβράδυνση της µετάδοσης της νόσου. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλά από αυτά τα µέτρα επέφεραν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία των διαφόρων κρατών. Η εξάπλωση του ιού στην Ελλάδα ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου 2020. Αρχικά, σε τοπικό επίπεδο επιβλήθηκαν και εφαρµόστηκαν µέτρα αναστολής εκδηλώσεων. Στη, συνέχεια, στις αρχές Μαρτίου άρχισε το σταδιακό κλείσιµο διαφόρων εµπορικών δοµών και επιβλήθηκαν σηµαντικοί περιορισµοί στις µετακινήσεις των πολιτών. Τα παραπάνω µέτρα άρχισαν να αποκλιµακώνονται στις αρχές Μαΐου. Σύµφωνα µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας από την αρχή της πανδηµίας υπήρξαν σηµαντικές αναταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ποιο συγκεκριµένα, τα µεγαλύτερα προβλήµατα παρουσιάστηκαν στην προµήθεια βασικών αγαθών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη των επιπτώσεων της πανδηµίας στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων καθώς και ο προσδιορισµός τους από το αγοραστικό κοινό. Η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε, βασίστηκε σε δυο διαφορετικά ερωτηµατολόγια τα οποία απευθύνονταν προς τους καταναλωτές και τους εργαζόµενους υδατοκαλλιεργειών. Συµφώνα µε τα αποτελέσµατα της εργασίας η πανδηµία επηρέασε αρνητικά πάνω από το 50% των ερωτούµενων, επιπλέων φαίνετε να µειώθηκε η κατανάλωση αλιευµάτων. Τέλος ως προς τον τόπο προµήθειας αλιευµάτων πτώση σε προτίµηση είχε το ιχθυοπωλείο και άνοδο το supermarket.    Επιστημονική περιοχή: Οικονοµία Λέξεις κλειδιά: Κορωνοϊός, Καταναλωτές, Αλιείς, Εργαζόµενοι Ιχθυοκαλλιέργειας, Αλιευτική Αγορά, Επιπτώσεις, Καραντίνα     



Economic impact of covid-19 on fish market  MSc Farm Business Management Department of Agricultural Economics and Development Department of Animal Science  Abstract In December 2019, the first cases of corona virus appeared in Wuhan, China. Within 30 days the local epidemic turned into a pandemic and because of this, many countries took measures both to protect their citizens and to slow down the spread of the disease. It is worth noting that many of these measures have had a negative impact on the economies of different countries. The spread of the virus in Greece started on February 26, 2020. Initially, measures to suspend events were imposed and implemented at the local level. Then, at the beginning of March, the gradual closure of various commercial structures began and significant restrictions were imposed on the movement of citizens. The above measures began to de-escalate in early May. According to the Economic Chamber of Greece, since the beginning of the pandemic, there have been significant disruptions in the supply chain. More specifically, the biggest problems occurred in the supply of basic goods. The purpose of this paper is to study the effects of the pandemic on the market of fishery products as well as their identification by the buying public. The study was based on two different questionnaires addressed to consumers and aquaculture workers. According to the results of the work, the pandemic had a negative effect on more than 50% of the respondents; in addition, it seems that the consumption of catches has decreased. Finally, in terms of the place of supply of catches, the fish shop had a decrease in preference and the supermarket increased.     Scientific area: Economy  Keywords: Coronavirus, Consumers, Fishermen, Fish Workers, Fishery Market, Impact, Quarantine   
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10  1.Εισαγωγή  1.1 Κορωνοϊός 1.1.1 Κορωνοϊός Παγκοσμίως   Τον Ιανουάριο του 2020, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (World Health Organization, WHO) δήλωσε το ξέσπασµα µιας νέας νόσου κορωνοϊού στην επαρχία Hubei της Κίνας. Η συγκεκριµένη νόσος θεωρήθηκε ως δηµόσιος κίνδυνος για την υγεία σε παγκόσµιο επίπεδο επισηµαίνοντας τους κινδύνους της παγκόσµιας εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊου (COVID-19) παγκόσµια. Στις 7 Φεβρουαρίου 2021 είχαν επιβεβαιωθεί 105.249.764 κρούσµατα COVID-19 στην υφήλιο, συµπεριλαµβανοµένων 2.298.606 θανάτων. Σε παγκόσµιο επίπεδο, εφαρµόστηκαν διάφορα µέτρα για τον περιορισµό της νόσου όπως, αποµόνωση, κοινωνική απόσταση, καραντίνα, αύξηση προσωπικής υγιεινής όπως το πλύσιµο των χεριών, καθαρισµός και απολύµανση επιφανειών και χρήση µάσκας (Hasan et al., 2021). Οι διαταραχές, που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό, στη λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος, όπως οι επιχειρηµατικές διακοπές σε πολλούς τοµείς, οι διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασµού και οι µεγάλες µειώσεις της ζήτησης των καταναλωτών καθώς και οι ελλείψεις εργατικού δυναµικού δηµιούργησαν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία. Ο τοµέας της αλιευτικής παραγωγής συγκαταλέγεται στους τοµείς που έχουν πληγεί περισσότερο από το ξέσπασµα του κορωνοϊού (European commission, 2020).  Εικόνα 1: Covid-19 Outbreak World map Deaths per Capital (25/1/21) (Πηγή:WOH) 



11  1.1.2 Κορωνοϊός στην Ελλάδα Η πανδηµία COVID-19 που προκαλείται από τον SARS-CoV-2 έχει πλήξει την Ελλάδα από τις 26 Φεβρουαρίου 2020. Αρχικά επιβλήθηκαν µέτρα αναστολής εκδηλώσεων σε τοπικό επίπεδο και µέσα σε έναν µήνα περίπου αποφασίστηκε το κλείσιµο όλων των εκπαιδευτικών δοµών, των καταστηµάτων εστίασης, των εµπορικών καταστηµάτων και των χώρων λατρείας σε πανελλαδικό επίπεδο. Λίγο αργότερα, στις 16 Μαρτίου, καθιερώθηκαν καθηµερινές ενηµερώσεις από τον υπουργό υγείας και στις 23 Μαρτίου επιβλήθηκαν περιορισµοί στις µετακινήσεις των πολιτών (αρχή πρώτης καραντίνας). Τα παραπάνω µέτρα άρχισαν να αποκλιµακώνονται στις 4 Μαΐου (τέλος πρώτης καραντίνας), αλλά τον Αύγουστο υπήρξε νέα αύξηση των κρουσµάτων (Σχήµα 1).  Σχήμα 1: Νέα κρούσματα ανά ημέρα στην Ελλάδα (Πηγή: ΕΟΔΥ)      0500100015002000250030003500



12  1.1.3 Επιπτώσεις του Κορωνοϊού στην Οικονομία Παγκοσμίως  Η πανδηµία ανάγκασε πολλές κυβερνήσεις να κλείσουν, τουλάχιστον προσωρινά, πολλά, πολλά τµήµατα των οικονοµιών τους, συµπεριλαµβανοµένων επιχειρήσεων, εστιατορίων και σχολίων για να προωθήσουν την κοινωνική αποκατάσταση κι να µειώσουν τα ποσοστά µόλυνσης (Althouse et al., 2020). Τα µέτρα που επιβλήθηκαν προκάλεσαν τεράστια οικονοµικά και κοινωνικά κόστη και οδήγησαν σε διάφορες επισιτιστικές κρίσεις κυρίως στις πιο φτωχές χώρες (Sajadi et al., 2020 & Love et al., 2020). Με την επιδηµία του κορωνοϊού ξεκίνησε µια κρίση µε πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά και απρόβλεπτες επιπτώσεις. Η µετάδοση της κρίσης έγινε µε ασύλληπτη ταχύτητα, προσβάλλοντας την προσφορά και τη ζήτηση διαφόρων προϊόντων, προκαλώντας κάθετη πτώση της κατανάλωσης, των εξαγωγών, των επενδύσεων και της ζήτησης. Στα χαρακτηριστικά της κρίσης αξίζει να σηµειωθεί η ραγδαία ταχύτητα της πανδηµίας η οποία επηρέασε τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που καταγράφτηκε συνεχόµενη πτώση αγορών διάρκειας τριών εβδοµάδων (ΟΕΕ, 2020). Εξαιτίας της πανδηµίας εκδηλώθηκαν δραµατικές εξελίξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Πιο αναλυτικά, επιδεινώθηκε η επισιτιστική κρίση εφαρµόζοντας περιορισµούς στις διεθνείς πτήσεις, οι οποίες µε την σειρά τους προκάλεσαν µειωµένη πρόσβαση στη µεταφορά φορτίων για γεωργικές πρώτες ύλες και ελάττωση της παραγωγής τους στις αναπτυσσόµενες χώρες (Hasan et al, 2020). Σύµφωνα µε το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) το µεγαλύτερο ποσοστό των προβληµάτων παρουσιάστηκε κυρίως στις αστικές διανοµές. Οι προϋπάρχουσες δοµές δεν ήταν έτοιµες να διαχειριστούν τον διακινούµενο όγκο, τον ανεφοδιασµό και την διανοµή προς τον τελικό καταναλωτή. Όσον αφορά στις θαλάσσιες µεταφορές, τον Μάρτιο στον Πειραιά η πτώση στη διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων είχε φτάσει στο 15,4%. Στην Θεσσαλονίκη τον ίδιο µήνα η διακίνηση των εµπορευµατοκιβωτίων είχε µείωση 11% και το συµβατικό φορτίο 2,5%, σε σχέση µε το 2019 (0ΕΕ, 2020). Μεγάλο πλήγµα δέχτηκαν, µε στοιχεία του ΟΕΕ, και οι αεροπορικές µεταφορές οι οποίες αντιπροσωπεύουν την κατηγορία προϊόντων µικρού όγκου και µεγάλης αξίας. Οι εταιρείες που κινούνταν στον χώρο της αεροπορικής µεταφοράς είχαν πτώση 100%. 



13  Η οδική µεταφορά δέχτηκε επίσης σηµαντική µείωση του µεταφερόµενου έργου, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έφτασε το 50%. Η µείωση αυτή προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από το κλείσιµο των εργοστασίων σε χώρες όπως η Ιταλία κ.α., που αποτελούν κύριο πελάτη εξαγώγιµου φορτίου (ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Από την άλλη πλευρά υπήρξε αύξηση στις µεταφορές προϊόντων όπως για παράδειγµα φαρµάκων, όµως η οποία δεν ισοστάθµισε την προαναφερθείσα µείωση. Σηµαντική πίεση φόρτου δέχτηκαν και οι αποθηκευτικές εταιρείες φαρµάκων µε την κάθετη αύξηση ροών και διανοµών όπως καταγράφτηκαν από τον ΟΕΕ. Το ίδιο συνέβη και µε τις εταιρίες ηλεκτρονικού εµπορίου. Για τις υπόλοιπες όµως επιχειρήσεις δεν επικράτησε η ίδια κατάσταση, εφόσον τα εµπορεύµατά τους παρέµειναν στις αποθήκες χωρίς τη δυνατότητα διακίνησης.  Η κατάσταση αύτη αποδείχτηκε ιδιαίτερα δυσµενής τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς στην οικονοµία. Περαιτέρω, η πλευρά της ζήτησης δέχτηκε και τις επιδράσεις του ψυχολογικού σοκ και της αβεβαιότητας που προκάλεσε η πανδηµία.           



14  1.2 Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία στην Ελλάδα   Η πτώση της ζήτησης θαλασσινών και η πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασµού (δηλαδή, ευπαθή προϊόντα και δραστηριότητες εντάσεως εργασίας) έχουν κάνει τις δραστηριότητες του κλάδου της αλιείας ζηµιογόνες (Giannakis et al., 2020). Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), πρότεινε διάφορα µέτρα για τον µετριασµό των επιπτώσεων της επιδηµίας COVID-19 στον τοµέα της αλιείας, όπως η υποστήριξη ρευστότητας για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και η υποστήριξη για τους εργαζοµένους έτσι ώστε να µειωθούν οι απώλειες των εισοδηµάτων τους (European commission, 2020). Το 2017, η χώρα µας είχε την 17η θέση όσον αφορά στην αλιεία στην Ε.Ε. και στην 5η όσον αφορά την παραγωγή  υδατοκαλλιέργειας (Eumofa, 2020) (Πίνακας 1). (1.000 τόνοι)  Κόσµος  EE-28  Ελλάδα  % Κόσµος  % EE-28 Αλιεύµατα  93.204 5.253 63 0,07% 1,20% Υδατοκαλλιέργεια  111.966 1.372 126 0,11% 9,18% Σύνολο  205.170 6.625 189 0,09% 2,85% Πίνακας 1: Παραγωγή Υδατοκαλλιέργειας Αλιείας (Πηγή: Eurostat-FAO)     



15  1.2.1 Υδατοκαλλιέργεια  Σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας (F.A.O), οι υδατοκαλλιέργειες περιλαµβάνουν την εκτροφή οργανισµών του γλυκού και αλµυρού νερού συµπεριλαµβανοµένων των ιχθύων, των δίθυρων µαλακίων, των καρκινωδών, των υδρόβιων φυτών, τεχνητών µαργαριταριών. Ο όρος θαλασσοκαλλιέργεια αναφέρεται στην υδατοκαλλιέργεια, η οποία εφαρµόζεται αποκλειστικά στο θαλασσινό περιβάλλον. Σε αντίθεση µε την αλιεία οι υδατοκαλλιέργειες υποδηλώνουν την εκτροφή υδρόβιων οργανισµών κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες. Η υδατοκαλλιέργειες αποτελούν σήµερα των ταχύτερα αναπτυσσόµενο κλάδο παραγωγής τροφίµων στον κόσµο (Κλαουδάτος & Κλαουδάτος, 2010). Η εκτροφή θαλάσσιων µεσογειακών ιχθύων αποτελεί εδώ και 30 χρόνια τη βασική δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα. Το 2019 αντιπροσώπευσε το 83,8% του όγκου και το 97% της αξίας της συνολικής παραγωγής της χώρας. Τα κύρια είδη που εκτρέφονται είναι η τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) αποτελώντας περίπου το 96% των πωλήσεων, ενώ σε πολύ µικρότερη κλίµακα, περίπου 4%, εκτρέφονται όλα τα υπόλοιπα µεσογειακά είδη, όπως το λυθρίνι (Pagellus erythrinus), ο κρανιός (Argyrosomus Regius), η συναγρίδα (Dentex dentex), κ.α.. (Σ.Ε.Θ., 2020). Η πανδηµία επέφερε σηµαντικές οικονοµικές προκλήσεις για τις υδατοκαλλιέργειες παγκόσµια, απειλώντας την αλυσίδα εφοδιασµού µιας από τις πιο σηµαντικές πηγές ζωικών πρωτεϊνών, µε πιθανές δυσανάλογες επιπτώσεις στις ευάλωτες κοινότητες. (Gianluca et al., 2021)        



16  1.2.2 Αλιεία Αλιεία χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα µε την οποία γίνεται η σύλληψη των ιχθύων και άλλων υδρόβιων ζώων από το βιότοπό τους, είτε για τροφή είτε για βιοµηχανική χρήση. Ο Ελληνικός αλιευτικός στόλος το 2019, σύµφωνα µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας, περιελάµβανε συνολικά 14.018 ενεργά αλιευτικά σκάφη µε συνολική χωρητικότητα 66.511,28GT και ισχύ 392.440,31KW και η πλειοψηφία αυτών των σκαφών, 96%, είναι µικρής χωρητικότητας. Τα επαγγελµατικά αλιευτικά εργαλεία της θαλάσσιας αλιείας, τα οποία είναι θεσµοθετηµένα από την ελληνική νοµοθεσία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, (Πίνακας 2). Κατηγορία αλιευτικού εργαλείου Αλιευτικό εργαλείο Κωδικός Κυκλωτικά δίχτυα Γρι γρι PS Γρίποι Πεζότρατες (βιντζότρατες) SB Τράτες Τράτες βυθού µε πόρτες (µηχανότρατες) OTB ∆ράγες ∆ράγες που σύρονται από σκάφος DRB ∆ράγες χειρός των οποίων ο χειρισµός γίνεται από το σκάφος DRH Απλάδια δίχτυα Στάσιµα απλάδια δίχτυα GNS Κυκλωτικά απλάδια δίχτυα GNC Μανωµένα δίχτυα GTR Συνδυασµός µανωµένων και απλαδιών GTN Παγίδες Κοφινέλα (κιούρτοι) FPO Παραγάδια και αγκίστρια Πετονιές χειρός και πετονιές µε καλάµι, των οποίων ο χειρισµός γίνεται µε το χέρι LHP Πετονιές χειρός και πετονιές µε καλάµι, των οποίων ο χειρισµός γίνεται µε τη βοήθεια µηχανής LHM Στάσιµα παραγάδια LLS Παρασυρόµενα παραγάδια LLD Συρτές LTL Πίνακας 2: Αλιευτικά εργαλεία (Πηγή: alieia-minagric.gr) Αλιευτική παραγωγή θεωρείται η συνολική βιοµάζα που αφαιρείται από το οικοσύστηµα εξαιτίας της αλιείας. Από αυτή τη συνολική βιοµάζα ένα µόνο ποσοστό 



17  φθάνει στην ιχθυόσκαλα, το οποίο καταγράφεται, είναι εµπορεύσιµο και είναι γνωστό ως εκφορτώσεις (landings). Στην Ελλάδα, οι εκφορτώσεις προορίζονται µόνο για ανθρώπινη κατανάλωση  (Eumofa, 2020). Σύµφωνα όµως µε τα ευρήµατα της έρευνας για τις οικονοµικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην αλιεία της Κύπρου από τους Giannakis et al., 2020 φαίνεται ότι η επιδηµία είχε αρνητική επίδραση στο εισόδηµα των αλιέων. Επίσης µια διαδικτυακή έρευνα για την εµπορική αλιευτική βιοµηχανία στις βορειοανατολικές ΗΠΑ αποκάλυψε παρόµοιες διαταραχές για τον κλάδο (Smith et al., 2020). Οι White et al., 2020 ανέφεραν µείωση των φρέσκων θαλάσσιων αλιευµάτων (-40%), των εισαγωγών (-37%) και των εξαγωγών (-43%) για τις ΗΠΑ σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (2019), ενώ τα κατεψυγµένα προϊόντα επηρεάστηκαν λιγότερο. Σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις αναφέρονται επίσης στον αλιευτικό τοµέα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Kaewnuratchadasorn et al., 2020).              



18  1.3 Εξαγωγές - Εισαγωγές Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί παγκόσµια µια µεγάλη αγορά για τα αλιεύµατα. Το 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατανάλωση έφτασε τα 24Kg ανά άτοµο. Για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά η ετησία δαπάνη για την αγορά αλιευµάτων µπορεί να ξεπεράσει και τα 100€ ανά άτοµο και τα κύρια προϊόντα κατανάλωσης τους είναι τα ακόλουθα: τόνος, σολοµός (Salmo salar), γάδος του Ατλαντικού (Gadus morhua), µπακαλιάρος της Αλάσκας (Gadus chalcogrammus), γαρίδες, µύδια, ρέγκα. ��� = �ύ����	
����ή�	(�ό���) × 100�ύ����	
����ή�	(�ό���) + �����έ�	(�ό���) − ����έ�	(�ό���) Ο δείκτης SSR (Self-Sufficiency Ratio), υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο και εκφράζει το βαθµό στον οποίο µπορεί µια χώρα να βασιστεί στη δική της παραγωγή (FAO, 2018). Όσο πιο υψηλός είναι ο δείκτης SSR τόσο υψηλότερη είναι η αυτάρκεια µιας χώρας. Η Ελλάδα παρουσιάζει αρκετά υψηλό δείκτη αυτάρκειας για το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) (687%), τα µύδια (220%), την πέστροφα (687%) και την τσιπούρα (Sparus aurata) (118%) (Miliou, 2019). Το 2010 η συνολική αξία των ελληνικών εισαγωγών και εξαγωγών ανήλθε σε 862.428.496 € , ενώ το 2018 αυξήθηκε σε 1.144.371.635 € (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2018.). Μέχρι στιγµής, δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση του εµπορίου των αλιευτικών προϊόντων, ωστόσο κρίνοντας από τις επικρατούσες καταστάσεις όπως το κλείσιµο των χώρων εστίασης, το  κλείσιµο του εµπορίου, τις δυσκολίες στις µεταφορές αγαθών κ.α., µπορεί  να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι πιθανό να υπήρξε σοβαρή µείωση.       



19  1.3.1 Εξαγωγές  Οι εξαγωγές είναι περίπου το 15% της προσφοράς της ΕΕ και κυρίως: ρέγγα, σκουµπρί (Scomber scombrus), προσφυγάκι (Micromesistius poutassou), τόνος, ιχθυάλευρο, ιχθυέλαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον έκτο µεγαλύτερο παραγωγό παγκοσµίως στα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καλύπτοντας το 3% της παγκόσµιας παραγωγής (Eumofa, 2021). Ο κλάδος της Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, αφού διαχρονικά το 80% της παραγωγής διατίθεται σε αγορές της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών. Το 72% διατίθεται εντός της Ε.Ε., το 6% σε τρίτες χώρες, το 22% στην εγχώρια αγορά (Σ.Ε.Θ., 2020). Κυρία εξαγώγιµα είδη είναι η τσιπούρα (Sparus aurata) και το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) (Eumofa, 2019). Οι χώρες που επί το πλείστον εξάγει η Ελλάδα είναι: η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία (Σ.Ε.Θ., 2020). Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2010 η Ελλάδα είχε εµπορικές σχέσεις που σχετίζονταν µε τη διακίνηση αλιευµάτων µε συνολικά 87 χώρες. Μέχρι το 2018 οι χώρες αυτές αυξήθηκαν στις 101.            



20  1.3.2 Εισαγωγές Οι εισαγωγές καλύπτουν περίπου το 60% της συνολικής προσφοράς της ΕΕ, µε κύρια προϊόντα: σολοµός (Salmo salar), γάδος του Ατλαντικού (Gadus morhua), τόνος, µπακαλιάρος της Αλάσκας (Gadus chalcogrammus), ιχθυάλευρο, γαρίδες (Eumofa, 2021). Οι χώρες από τις οποίες, εισάγει η Ελλάδα είναι: η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία (Σ.Ε.Θ., 2020), µε κύρια προϊόντα το σολοµό (Salmo salar), το καλαµάρι, το χταπόδι και άλλα (Eumofa, 2019). Οι ιχθυοτροφές είναι µια πλήρης και συµπυκνωµένη φόρµουλα συστατικών σχεδιασµένη για να ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες των εκτρεφόµενων ιχθυοπληθυσµών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (προνυµφών, γόνου, ψαριών). Οι βασικές πρώτες ύλες των ιχθυοτροφών είναι το ιχθυάλευρο και το ιχθυέλαιο που στο µεγαλύτερο ποσοστό τους εισάγονται από Νότια Αµερική, Βόρεια Ευρώπη, Αφρική  (Σ.Ε.Θ., 2020).           



21  2. Σκοπός Εργασίας Όπως αναφέρθηκε, η καθηµερινότητα των ανθρώπων έχει επηρεαστεί από την εµφάνιση του κορωνοϊου. Πιο συγκεκριµένα, η αγορά αντιµετώπισε πλήθος προβληµάτων και αλλαγών και οι καταναλωτικές συνήθειες άλλαξαν και προσαρµόστηκαν στα καινούρια δεδοµένα. Είναι αναγκαίο λοιπόν να προσδιοριστεί ο βαθµός επίδρασης της αλιευτικής αγοράς ύστερα από τις επικρατούσες συνθήκες καθώς και ο βαθµός κατανόησής της από τους καταναλωτές.  Οι µηδενικές  υποθέσεις της µελέτης αφορούσαν: 1. στη µελέτη της επιρροής της παύσης των αλιευτικών εργασιών από επαγγελµατίες αλιείς στη µείωση της αφθονίας των αλιευµένων ειδών σε χώρους λιανικής πώλησης. 2. στη µελέτη της επίδρασης της έλλειψης δυνατότητας εξαγωγής και διάθεσης του προϊόντος σε χώρους εστίασης τόσο στην αύξηση της αφθονίας όσο και στη βελτίωση της ποιότητας των ειδών υδατοκαλλιέργειας, σε χώρους λιανικού εµπορίου. Πιο αναλυτικά, ο σκοπός της παρούσας µεταπτυχιακής µελέτης ήταν, η  διερεύνηση των ακολούθων µεταβολών που παρατηρήθηκαν λόγω της υγειονοµικής κρίσης του κορωνοϊού: 
• Της κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων 
• Των προτιµήσεων σε αλιευτικά προϊόντα 
• Στις τιµές των αλιευτικών προϊόντων 
• Στην ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων λόγω 
• Στη διάθεση των αλιευτικών προϊόντων 
• Στις προτιµήσεις των καταναλωτών στους τόπους προµήθειας αλιευτικών προϊόντων 
• Στην παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών        



22  3. Μεθοδολογία Το είδος της έρευνας που εφαρµόστηκε ήταν η ποσοτική έρευνα, η οποία χρησιµοποιείται για να ελέγξει θεωρίες και µοντέλα και για να επεξηγήσει συµπεριφορές και στάσεις. Μέσω της χρήσης των ερωτηµατολογίων, τα οποία θεωρούνται τα πιο ευρέως διαδεδοµένα µεθοδολογικά εργαλεία της ποσοτικής έρευνας, έγινε προσπάθεια ελέγχου των προαναφερθέντων µηδενικών υποθέσεων. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε η Κλίµακα Likert από τις κλίµακες ιεράρχησης ενός ερωτηµατολογίου, η οποία θεωρείται ένας πολύ χρήσιµος µηχανισµός, καθώς ενσωµατώνει ένα βαθµό ευαισθησίας και διαφοροποίησης των απαντήσεων, ενώ  ταυτόχρονα αποφέρει και ποσοτικά δεδοµένα. Επιπρόσθετα, στα ερωτηµατολόγια, προτιµήθηκαν και Ερωτήσεις ∆εδοµένων Απαντήσεων, εφόσον µε τη συγκεκριµένη µεθοδολογία, τα υποκείµενα είναι δυνατό να απαντήσουν εύκολα. Τέλος, ο ερευνητής είναι δυνατό να έχει µεγαλύτερο έλεγχο των αντιδράσεων των υποκειµένων, ευκολότερη ταξινόµηση των επιλογών, ευκολότερη ερµηνεία των απαντήσεων καθώς και οικονοµία χώρου και χρόνου. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το καλύτερο µέγεθος του δείγµατος είναι εκείνο που εξασφαλίζει ώστε να περιλαµβάνονται στο δείγµα όλα τα χαρακτηριστικά του πλήθους. Είναι ευρέως γνωστό επίσης, ότι όσο πιο µεγάλο είναι το δείγµα, και όσο πιο σωστά έχει επιλεγεί, τόσο οι πιθανότητες σφαλµάτων στην αντιπροσώπευση µειώνονται. O τρόπος επιλογής του δείγµατος, έγινε µε Απλή Τυχαία ∆ειγµατοληψία, δηλαδή από Τυχαία επιλογή περιπτώσεων απευθείας από τον ενιαίο κατάλογο των µελών του πληθυσµού. Χρησιµοποιήθηκε ο  συγκεκριµένος τρόπος ∆ειγµατοληψίας, εφόσον αποτελεί  τη µόνη µέθοδο που εξασφαλίζει αυτό που απαιτεί η δειγµατοληπτική θεωρία: κάθε µέλος του πληθυσµού να έχει την ίδια πιθανότητα να περιληφθεί στο δείγµα. Τα ερωτηµατολόγια της παρούσας µελέτης, όπως προαναφέρθηκε, ήταν δύο και απευθύνονταν προς τους καταναλωτές και εργαζόµενους σε υδατοκαλλιέργειες. Οι καταναλωτές ερωτήθηκαν σχετικά µε την επιρροή που είχε η κρίση του κορωνοϊού στην ζωή τους. Πιο συγκεκριµένα αν επηρεάστηκε η εργασία του, τα οικονοµικά τους και οι καταναλωτικές τους συνήθειες. Επιπλέον οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να 



23  αξιολογήσουν την κατανάλωση τους σε αλιευτικά προϊόντα πριν και µετά την έναρξη της κρίσεις του κορωνοϊού. Τις προτιµήσεις τους στον τύπο των αλιευτικών προϊόντων, τον τόπο αγοράς τους και αν υπήρξαν αλλαγές. Όπως και αλλαγές στην ποιότητα, διάθεση και τιµή. Στη συνέχεια, ακολούθησαν ερωτήσεις ως προς τους λόγους που οι καταναλωτές πιστεύουν ότι οι συνήθειες τους άλλαξαν, αν άλλαξαν. Οι εργαζόµενοι σε υδατοκαλλιέργειες ρωτήθηκαν σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία της εταιρείας, χωρίς βέβαια να αναφέρεται η ίδια η εταιρεία. Πιο συγκεκριµένα αν ο ερωτηθείς ξέρει τα χρόνια τα οποία δραστηριοποιείτε η εταιρία στον κλάδο και πόσα είναι αυτά, αν γνωρίζει πόσα άτοµα προσωπικό έχει και αν εξάγει τα προϊόντα της. Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την επίδραση που η κρίση του κορωνοϊού στην γραµµή παραγωγής, π.χ. έλλειψη πρώτων υλών, καθώς επίσης και στις πωλήσεις, π.χ. αδυναµία εξαγωγής.               



24  3.1 Δοκιμασία Χ2  Η δοκιµασία Χ2, η οποία χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, ως τεστ ανεξαρτησίας, οµοιογένειας και καλής προσαρµογής, είναι µια µη παραµετρική µέθοδος, καθώς ενδιαφέρεται για το αν συσχετίζονται στατιστικά δυο χαρακτηριστικά ενός πληθυσµού και δεν έχει σχέση µε παραµέτρους, είναι ένας από τους απλούστερους µη παραµετρικούς ελέγχους. Βασίζεται στην ιδέα ελέγχου όλων των δεδοµένων και όχι µόνο, για παράδειγµα, του µέσου. Σε πολλές έρευνες οι συγκεντρωµένες παρατηρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες και τα δεδοµένα έχουν την µορφή συχνοτήτων για κάθε κατηγορία. Ο χωρισµός σε κατηγορίες γίνεται µε βάση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Το τεστ αυτό εφαρµόζεται στην παρούσα εργασία µε σκοπό τον έλεγχο της ανεξαρτησίας. Αυτός ο έλεγχος πραγµατοποιείται όταν κάθε τµήµα του δείγµατος µπορεί να ταξινοµηθεί σε τουλάχιστον δύο κατηγορίες. Όταν τα δεδοµένα ταξινοµούνται σε περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά, τότε µπορούν να παρασταθούν µε πίνακες που λέγονται πίνακες συνάφειας (Contingency tables). Οι πίνακες αυτοί χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο ανεξαρτησίας ή όχι των χαρακτηριστικών που υπάρχουν στις διαστάσεις του πίνακα.           



25  3.2 Δημογραφικά στοιχεία καταναλωτών  Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε συνολικά από 152 άτοµα. Από τα οποία τα 90 ήταν γυναίκες µε ποσοστό 59,2% και τα 62 ήταν άνδρες µε ποσοστό 40,8%  (Σχήµα 2).  Σχήμα 2: Φύλο συμμετεχόντων σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) Στην έρευνα συµµετείχαν: 21 άτοµα ηλικίας νεότερης των 25 ετών (ποσοστό 13,8%), 51 άτοµα ηλικίας 26-35 ετών (ποσοστό 33,6%), 41 άτοµα ηλικίας 36-45 ετών (ποσοστό 27%),15 άτοµα ηλικίας 46-55 ετών (ποσοστό 9,9%) και 24 άτοµα άνω των 55 ετών (ποσοστό 15,8%) (Σχήµα 3).  Σχήμα 3: Ηλικία συμμετεχόντων σε σχέση με τον αριθμό τους Στο σχήµα απεικονίζεται το µορφωτικό επίπεδο των συµµετεχόντων. Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ ή κάτοχοι µεταπτυχιακού, µε ποσοστό 40,8%59,2% Φύλο Άνδρες Γυναίκες 21 51 41 15 240102030405060 <25 26-35 36-45 46-55 >55Ηλικία



26  34,9% (53 άτοµα) και 26,3% αντίστοιχα (40 άτοµα). Το 13,2% ήταν απόφοιτοι ΤΕΙ (20 άτοµα). Το 9,9% (15 άτοµα) και το 9,2% (14 άτοµα) ήταν απόφοιτοι λυκείου και ΙΕΚ αντίστοιχα, ενώ το 5,3% ήταν κάτοχοι διδακτορικού (8 άτοµα). Τέλος, µόνο ένα άτοµο ήταν απόφοιτος γυµνασίου και ένα απόφοιτος δηµοτικού µε ποσοστά 0,7% (Σχήµα 4).  Σχήμα 4: Μορφωτικό επίπεδο συμμετεχόντων σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) Όσον αφορά στο εισόδηµα, το µεγαλύτερο µέρος των συµµετεχόντων (58 άτοµα) απάντησαν πως το µηνιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού τους ήταν από 0-1.000€, µε ποσοστό 38,2%. 14 δήλωσαν ότι το µηνιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού του ήταν άνω των 3.000€ µε ποσοστό 9,2%. Άτοµα µε ποσοστό 32,9% (50 άτοµα) δήλωσαν ότι το µηνιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού τους είναι 1.000-2.000€ και 17 άτοµα µε ποσοστό 11,2% ότι το εισόδηµά τους είναι 2.000-3.000€. Τέλος, 13 άτοµα αρνήθηκαν να απαντήσουν µε ποσοστό 8,6% (Σχήµα 5).  Σχήμα 5: Μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριών σε ποσοστό επί τοις (%) 0,7% 0,7%9,9% 9,2%13,2%34,9%26,3%5,5% Εκπαίδευση ΔημοτικόΓυμνάσιοΛυκειοΙΕΚΤΕΙΑΕΙΜεταπτυχιακόΔιδακτορικό 38,2%33,9%11,2%9,2% 8,6%Μηνιαίο Εισόδημα Νοικοκυριού <1.0001.000-2.0002.000-3.000>3.000Δεν Απαντώ



27  Στην ερώτηση σχετικά µε τα άτοµα που περιλαµβάνονταν στο νοικοκυριό τους, το µεγαλύτερο ποσοστό 25,7% (39 άτοµα) απάντησε ότι αποτελούνταν από τέσσερα άτοµα. Ακολούθησαν τα νοικοκυριά µε ένα µέλος µε ποσοστό 23,7% (36 άτοµα). Το 21,1% (32 άτοµα) δήλωσε ότι ανήκει σε νοικοκυριό µε 2 µέλη. Το ποσοστό των τριµελών νοικοκυριών ήταν 20,4% (31 άτοµα). Πενταµελές νοικοκυριό δήλωσε το 7,2% (11 άτοµα) και µόνο 2 άτοµα δήλωσαν ότι το νοικοκυριό τους αριθµεί πάνω από πέντε µέλη µε ποσοστό 1,3%, ενώ 1 άτοµο δεν θέλησε να απαντήσει (ποσοστό 0,7%) (Σχήµα 6).  Σχήμα 6: Αριθμός ατόμων νοικοκυριού Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, η πλειονότητα των συµµετεχόντων ήταν ανύπαντροι µε ποσοστό 50,7% (77 άτοµα), ακολούθησε η επιλογή παντρεµένος/η µε ποσοστό 41,4% (63 άτοµα). Οι ∆ιαζευγµένοι και οι χήροι εµφάνισαν ποσοστό 3,3% µε 5 άτοµα και ποσοστό 2,6% µε 4 άτοµα, αντίστοιχα, ενώ 1 άτοµο µε ποσοστό 0,7% είχε ως απάντηση την επιλογή του συµφώνου συµβίωσης και δεν απαντώ και σχέση (Σχήµα 7).  Σχήμα 7: Οικογενειακή κατάσταση 36 32 31 39 11 2 101020304050 Ένα Δύο Τρία Τέσσερα Πέντε >Πέντε Δεν Απαντώ Αριθμός Ατόμων Νοικοκυριού63 5 77 4 1 1 1020406080100 Οικογενειακή Κατάσταση



28  Ως προς την εργασιακή απασχόληση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εργάζεται στον ιδιωτικό τοµέα (57 άτοµα) µε ποσοστό 37,2%, ενώ η µειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ασχολείται µε τα οικιακά (2 άτοµα) ποσοστό 1,3% (Σχήµα 8).  Σχήμα 8: Εργασία συμμετεχόντων σε ποσοστό επί τοις εκατό (%)              16,4%13,2%37,5%7,9%7,9%1,3% 11,8%3,9% Εργασία ΑυτοαπασχολούμενοςΔημόσιος Τομέας Ιδιωτικός ΤομέαςΑνεργος ΣυνταξιούχοςΟικιακάΦοιτητηςΆλλο



29  3.3 Δημογραφικά στοιχεία εργαζομένων σε υδατοκαλλιέργειες    Το ερωτηµατολόγιο που απευθυνόταν σε εργαζόµενους υδατοκαλλιεργειών απαντήθηκε συνολικά από 54 άτοµα. Από τους ερωτηθέντες, τα 40 άτοµα ήταν άνδρες µε ποσοστό 74,1% και τα 14 ήταν γυναίκες µε ποσοστό 25,9% (Σχήµα 9).  Σχήμα 9: Φύλο συμμετεχόντων σε ποσοστό  επί τοις εκατό (%) Στην έρευνα συµµετείχαν: 3 άτοµα ηλικίας νεότερης των 25 ετών (ποσοστό 5,6%), 26 άτοµα ηλικίας 26-35 ετών (ποσοστό 48,1%), 18 άτοµα ηλικίας 36-45 ετών (ποσοστό 33,3%), 4 άτοµα ηλικίας 46-55 ετών (ποσοστό 7,4%) και 3 άτοµα άνω των 55 ετών (ποσοστό 5,6%) (Σχήµα 10).  Σχήμα 10: Ηλικία συμμετεχόντων σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) 74,1%25,9%ΦύλοΆνδρας Γυναίκα5,6% 48,1%33,3% 7,4% 5,6%Ηλικία < 2526-3536-4546-55> 55



30  Ως προς την οικογενειακή κατάσταση, 2 άτοµα δεν θέλησαν να απαντήσουν (ποσοστό 3,7%), ενώ από 26 άτοµα (ποσοστό 48,1%) δήλωσαν ότι ήταν παντρεµένοι και ο ίδιος αριθµός ατόµων δήλωσαν ανύπαντροι (Σχήµα 11).  Σχήμα 11: Οικογενειακή κατάσταση συμμετεχόντων Παρακάτω δίνεται το σχήµα που απεικονίζει το επίπεδο εκπαίδευσης των συµµετεχόντων (σχήµα 12). Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων ήταν κάτοχοι µεταπτυχιακού µε ποσοστό 42,6% (23 άτοµα). Απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ ακολουθούσαν µε ποσοστά 35,2% (19 άτοµα) και 16,7% (9 άτοµα) αντίστοιχα, ενώ οι επιλογές Απόφοιτος λυκείου, κάτοχος διδακτορικού και δεν απαντώ είχαν ποσοστά 1,9% (1 άτοµο) η κάθε µία.  Σχήμα 12: Επίπεδο εκπαίδευσης συμμετεχόντων σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) 26 26 2051015202530 Παντρεμένος Ανύπαντρος Δεν ΑπαντώΟικογενειακή Κατάσταση35,2%16,7%42,6% Επίπεδο ΕκπαίδευσηςΑπόφοιτος ΛυκείουΑπόφοιτος ΤΕΙΑπόφοιτος ΑΕΙΚατοχος Μεταπτυχιακού Καάτοχος ΔιδακτορικούΔεν Απαντώ



31  Όσον αφορά στο εισόδηµα, το µεγαλύτερο µέρος των συµµετεχόντων (26 άτοµα) απάντησαν πως το µηνιαίο εισόδηµα τους ήταν από 1.000-2.000€, µε ποσοστό 48,1%. Μηνιαίο εισόδηµά από 0-1.000€ δήλωσε ποσοστό 40,7% (22 άτοµα) των συµµετεχόντων 2 άτοµα δήλωσαν ότι το µηνιαίο εισόδηµα τους ήταν άνω των 2.000€ µε ποσοστό 3,7%, ενώ ποσοστό 7,4% (4 άτοµα) δεν θέλησε να απαντήσει (Σχήµα 13).  Σχήμα 13: Μηνιαίο εισόδημα συμμετεχόντων Στην ερώτηση σχετικά µε το πόσα έτη εργασίας είχαν οι υπάλληλοι σε υδατοκαλλιέργειες το µεγαλύτερο ποσοστό 46,3% (25 άτοµα) απάντησε 0-5 χρόνια, ενώ το µικρότερο ποσοστό 1,9 (1 άτοµο) απάντησε 16-20 χρόνια (Σχήµα 14).  Σχήμα 14: Έτη εργασίας 22 26 2 4051015202530 <1.000 1.000-2.000 >2.000 Δεν ΑπαντώΜηνιαίο Εισόδημα46,3%31,5%9,3%1,9% 11,1%Έτη Εργασίας 0-56-1011-1516-20>20



32  Το 50% (27 άτοµα) των συµµετεχόντων δήλωσε ότι έχει εργαστεί στο παρελθόν σε άλλη εταιρεία υδατοκαλλιεργειών, ενώ το 48,1% (26 άτοµα) δήλωσε ότι δεν έχει εργαστεί σε άλλη εταιρεία υδατοκαλλιεργειών στο παρελθόν. Μόνο το 1,9% (1 άτοµο) αρνήθηκε να απαντήσει (Σχήµα 15).  Σχήμα 15: Προηγούμενη εργασία σε υδατοκαλλιέργεια               50%48,1% 1,9%Προηγούμενη εργασία ΝαιΌχιΔεν Απαντώ



33  3.4 Δημογραφικά στοιχεία υδατοκαλλιεργειών    Στην ερώτηση σχετικά µε τα έτη λειτουργίας της εταιρείας στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών η πλειοψηφία µε ποσοστό 25,9% (14 άτοµα) απάντησε πάνω από τριάντα χρόνια. Ενώ το µικρότερο ποσοστό 7,4% (4 άτοµα) απάντησε λιγότερα από πέντε χρόνια (Σχήµα 16).  Σχήμα 16: Έτη λειτουργίας της εταιρίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας Στην ερώτηση σχετικά µε τον αριθµό των ατόµων που απασχολούνται στην εταιρεία 4 άτοµα (ποσοστό 7,4%) δήλωσε 6-10, 11-15 δήλωσαν 6 άτοµα (ποσοστό 11,1%), ποσοστό 14,8% (8 άτοµα) δήλωσε 16-20, 21-25 δήλωσε ποσοστό 3,7% (2 άτοµα). Το µεγαλύτερο ποσοστό 57,4% (31 άτοµα) δήλωσε ότι η εταιρεία υδατοκαλλιεργειών που εργάζονται έχει πάνω από 25 άτοµα προσωπικό (Σχήµα 17).  Σχήμα 17: Εργαζόμενοι της εταιρείας 4 6 5 8 10 7 140246810121416 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30Έτη λειτουργίας στον τομέα7,4% 14,8%11,1%3,7%57,4% Εργαζόμενοι 0-56-1011-1016-2021-25>25Δεν Γνωρίζω 



34  Στην ερώτηση σχετικά µε την διοχέτευση των προϊόντων της εταιρείας η πλειοψηφία, ποσοστό 66,7% (36 άτοµα), απάντησε ότι διοχετεύονται και στην εγχώρια αγορά και σε εξαγωγές. Το 27,8% (15 άτοµα) απάντησε ότι διοχετεύονται µόνο σε εξαγωγές, ενώ µόνο στην  εγχώρια αγορά απάντησε το 3,7% (2 άτοµα). Ότι δεν γνωρίζει απάντησε το 1,9% (1 άτοµο) (Σχήµα 18).  Σχήμα 18: Εμπορεία προϊόντων           15 2 36 10510152025303540 Εξαγωγές Εγχώρια Αγορά Και τα Δύο Δεν ΓνωρίζωΕμπορεία προϊόντων 



35  4. Αποτελέσµατα 4.1 Ερωτηματολόγιο Καταναλωτών   Στην ερώτηση για το πως η κρίση του κορωνοϊού επηρέασε την εργασία το µεγαλύτερο ποσοστό (42,8%) απάντησε πως δεν επηρεάστηκε (65 άτοµα). Επιπλέον, το 7,9%, των ερωτηθέντων, δήλωσε ότι έµειναν άνεργοι (12 άτοµα), το 8,6% δήλωσε αναστολή της εργασίας (13 άτοµα), το 7,2% εκ περιτροπής εργασία (11 άτοµα), το 3,3% δεν θέλησε να απαντήσει (5 άτοµα) ενώ το 2,6% επέλεξε την απάντηση άλλο (4 άτοµα) (Σχήµα 19).  Σχήμα 19:  Η επιρροή της κρίσης του κορωνοϊού στην εργασία Επιπλέον, εξετάστηκε η σχέση του κλάδου εργασίας µε το αν επηρεάστηκε η εργασία από την κρίση του κορωνοϊού. Χρησιµοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 (Πίνακας 3).  Άνεργος Αναστολή Εκ Περιτροπής Εξ Αποστάσεως Σύνολο Αυτοαπασχο-λούμενος 2 5 1 5 13 Δημόσιο 1 0 4 5 10 Ιδιωτικός Τομέας 1 8 4 22 35 Σύνολο 4 13 9 32 58 Πίνακας 3: Τομέας εργασίας-επιρροή κορωνοϊού Ο κλάδος εργασίας είναι ανεξάρτητος από την επιρροή της κρίσης του κορωνοϊού, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα (Χ2=11,898, Ρ=0,064>0,05). 010203040506070 Επιρροή Κορωνοϊού στην Εργασία



36  Ως προς την επιρροή του κορωνοϊού στην οικονοµική κατάσταση των ερωτηθέντων, διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (40,8%), επηρεάστηκε αρνητικά (62 άτοµα) και το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό 40,1 %, απάντησε ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου (61 άτοµα). Με ποσοστό 10,5% ακολουθούν εκείνα τα άτοµα των οποίων η επιρροή ήταν πολύ αρνητική (16 άτοµα). Οι απαντήσεις θετικά και πολύ θετικά είχαν ποσοστά 5,3% (8 άτοµα) και 1,3% (2 άτοµα) αντίστοιχα, ενώ 3 άτοµα (2%) διάλεξαν να µην απαντήσουν (Σχήµα 20).  Σχήμα 20: Οικονομική επιρροή κορωνοϊού Επιπλέον, εξετάστηκε η οικοδοµική επιρροή της πανδηµίας σε σχέση µε το εισόδηµα του κάθε νοικοκυριού. Χρησιµοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 (Πίνακας 4).  <1.000 1.000-2.000 2.000-3.000 >3.000 Σύνολο Θετική Επιρροή 6 1 1 2 10 Αρνητική Επιρροή 29 29 7 7 72 Σύνολο 35 30 8 9 82 Πίνακας 4: Οικονομική επιρροή κορωνοϊού και εισόδημα Η οικονοµική επιρροή της πανδηµίας είναι ανεξάρτητη από το εισόδηµα, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα (Χ2=3,846, Ρ=0,279>0,05). Ως προς την επιρροή της πανδηµίας στις καταναλωτικές συνήθειες η πλειοψηφία των συµµετεχόντων µε ποσοστό 33,6% (51 άτοµα) δήλωσε ότι επηρεάστηκαν αρκετά, ενώ το µικρότερο ποσοστό 7,2% (11 άτοµα) δήλωσε ότι δεν επηρεάστηκε καθόλου (Σχήµα 21). 10,5% 40,8%40,1%5,3% 1,3% 2%Οικονομική Επηρροή ΚορωνοϊούΠολύ ΑρνητικάΑρνητικά Δεν με ΕπηρέασεΘετικάΠολύ ΘετικάΔεν Απαντώ



37   Σχήμα 21: Επιρροή κορωνοϊου στις καταναλωτικές συνήθειες Επιπλέον, εξετάστηκε η σχέση µεταξύ του φύλου και των αλλαγών στις καταναλωτικές συνήθειες. Χρησιµοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 (Πίνακας 5).  Καθόλου Λίγο Σχετικά Αρκετά  Πολύ Σύνολο Άνδρας  5 17 12 17 11 62 Γυναίκα 6 20 20 34 10 90 Σύνολο 11 37 32 51 21 152 Πίνακας 5: Φύλο-Επιρροή σε καταναλωτικές συνήθειες Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες είναι ανεξάρτητες από το φύλο, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα (Χ2=2,992, Ρ=0,559>0,05). Στην ερώτηση για την συχνότητα κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων, οι συµµετέχοντες απάντησαν για πριν και µετά την αρχή της κρίσεις του κορωνοϊού. Τα περισσότερα άτοµα δήλωσαν ότι καταναλώνουν αλιευτικά προϊόντα µια φορά την εβδοµάδα, 80 άτοµα πριν και 64 µετά. Ακλουθεί η επιλογή δύο φορές το µήνα µε 29 άτοµα πριν και 41 άτοµα µετά, ενώ η επιλογή µε τις λιγότερες απαντήσεις είναι το ποτέ µε 6 άτοµα πριν και 7 µετά (Σχήµα 22). 7,2% 24,3%21,1%33,6% 13,8%Καταναλωτικές συνήθειες-ΚορωνοϊοςΚαθόλουΛίγοΣχετικά ΑρκεταΠολύ 



38   Σχήμα 22: Συχνότητα κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων πριν και μετά την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού Στην ερώτηση για τις προτιµήσεις των καταναλωτών στα αλιευτικά προϊόντα πριν και µετά την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού δινόταν η δυνατότητα επιλογής πολλαπλών απαντήσεων. Τον µεγαλύτερο βαθµό προτίµησης είχαν τα φρέσκα αλιευµένα και πριν και µετά την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού καθώς επιλεχτήκαν 105 φορές και στις δυο περιπτώσεις (Σχήµα 23).  Σχήμα 23: Προτιμήσεις στα αλιευτικά προϊόντα πριν και μετά την κρίση του κορωνοϊού Επιπλέων, εξετάστηκε αν οι µεταβολές στις προτιµήσεις των καταναλωτών ήταν ανεξάρτητες από την πανδηµία (Πίνακας 6). 0102030405060708090 Ποτέ 1 το Μήνα 2 το Μήνα 1 Βδομάδα 2 ή < ΒβδομάδαΚατανάλωση Αλιευμάτων ΠρίνΜετά020406080100120 Αλιευτικά προϊόντα ΠρινΜετά 



39   Κατεψυγμένα Φ. Υδατοκ. Φ. Αλιευμ. Συσκευασμένα Μεταποιημένα Αδιάφορο Πριν 78 64 105 37 15 4 Μετά 73 56 105 31 12 8 Πίνακας 6: Μεταβολή προτιμήσεων Η επιρροή της πανδηµίας είναι ανεξάρτητη από τις προτιµήσεις των καταναλωτών στην µορφή ων προϊόντων (Χ2=2,346, Ρ=0,799>0,05). Στην ερώτηση για την ποιότητα των αλιευµάτων πριν και µετά την αρχή της κρίσης η πλειοψηφία και για τον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών αλλά και για την αλιεία απάντησε πως δεν παρατήρησε κάποια αλλαγή στην ποιότητα των αλιευµάτων (Σχήµα 24).  Σχήμα 24: Αλλαγές στην ποιότητα των αλιευμάτων Επιπλέων, εξετάστηκε αν οι αλλαγές στην ποιότητα των αλιευµάτων κατά την διάρκεια της καραντίνας σχετίζονταν µε τον τοµέα παραγωγής τους (Πίνακας 7).  Υποβάθμιση Κ. Αλλαγή Βελτίωση Υδατοκαλλιέργεια 8 101 10 Αλιεία 9 104 12 Πίνακας 7: Ποιότητα και τομέας παραγωγής Οι µεταβολές στην ποιότητα των αλιευµάτων δεν είναι ανεξάρτητες από τον τοµέα παραγωγής τους (Χ2=205,165, Ρ=0,000<0,05). 020406080100120 Ποιότητα Αλιευμάτων ΥδατοκαλλιέργειαΑλιεία



40  Οι καταναλωτές κλήθηκαν επίσης να απαντήσουν αν παρατήρησαν αλλαγή στη διαθεσιµότητα των αλιευµάτων, στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας (23/2-4/5), είτε σε αυτά που προέρχονταν από υδατοκαλλιέργεια είτε από αλιεία. Η πλειοψηφία αυτών δεν παρατήρησε κάποια αλλαγή στην διαθεσιµότητα προϊόντων από κανέναν από τους δυο κλάδους. Με 74 άτοµα να το δηλώνουν για τους ιχθύς υδατοκαλλιέργειας και 71 για τους ιχθύς αλιείας. Αµέσως µετά ακλουθεί η επιλογή έλλειψη και στις δύο περιπτώσεις µε 31 άτοµα για τους ιχθύς υδατοκαλλιέργειας και 42 για τους αλιευµένους ιχθύς (Σχήµα 25).  Σχήμα 25: Αλλαγές στην διαθεσιμότητα των αλιευμάτων Επιπλέων, εξετάστηκε αν οι αλλαγές στην διαθεσιµότητα των αλιευµάτων κατά την διάρκεια της καραντίνας σχετίζονταν µε τον τοµέα παραγωγής τους (Πίνακας 8).  Έλλειψη Κ. Αλλαγή Αφθονία Υδατοκαλλιέργεια 33 74 15 Αλιεία 47 71 14 Πίνακας 8: Διαθεσιμότητα και τομέας παραγωγής Οι µεταβολές στην διαθεσιµότητα των αλιευµάτων είναι ανεξάρτητες από τον τοµέα παραγωγής τους (Χ2=2,156, Ρ=0,340>0,05). Στην ερώτηση σχετικά µε τον τόπο προµήθειας των αλιευτικών προϊόντων τα οποία κατανάλωναν πριν και µετά την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (97 άτοµα), απάντησε ότι προµηθεύτηκε τα αλιευτικά προϊόντα από ιχθυοπωλείο πριν την αρχή της κρίσης ενώ 85 άτοµα µετά την αρχή της 01020304050607080 Μ. έλλειψη Έλλειψη Καμία Αλ. Αφθονία Μ. αφθονία Δεν ΑπντώΔιάθεση Αίευτικών Προϊόντων ΥδατοκαλλιέργειαΑλιεία



41  κρίσης του κορωνοϊού. Ακολουθούν τα supermarket µε 76 άτοµα πριν και 82 µετά (Σχήµα 26).  Σχήμα 26: Τοποθεσία προμήθειας αλιευμάτων πριν και μετά την κρίση του κορωνοϊού Επιπλέων, εξετάστηκε αν η αλλαγές στην προτίµηση του τόπου προµήθειας των αλιευµάτων σχετίζονταν µε την καραντίνα (Πίνακας 9).  Supermarket Λ. Αγορά Ιχθυοπωλείο Από Αλιέα Πριν 76 41 97 19 Μετά 82 33 85 20 Πίνακας 9: Προτίμηση τόπου προμήθειας Οι µεταβολές στην προτίµηση του τόπου προµήθειας των αλιευµάτων είναι ανεξάρτητες από την καραντίνα (Χ2=1,538, Ρ=0,674>0,05). Στη συνέχεια στους συµµετέχοντες δόθηκε η δυνατότητα να συµπληρώσουν εάν υπήρξε αλλαγή σε κάποια από τις καταναλωτικές τους συνήθειες όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα η οποία δεν έχει ήδη αναφερθεί στο ερωτηµατολόγιο. Η σύνοψη των απαντήσεων που δόθηκαν ήταν πρώτων η διάθεση λιγότερου χρόνου για ψώνια και ή µη δυνατότητα µετακίνησης σε τόπους προµήθειας αλιευτικών προϊόντων που προτιµούνταν πριν την κρίση του κορωνοϊού. ∆εύτερων η προτίµηση και ανάγκη για φτηνότερα αλιευτικά προϊόντα, λόγω των οικονοµικών δυσκολιών και µείωση κατανάλωσης. Τρίτων µείωση κατανάλωσης φρέσκων αλιευµάτων εξαιτίας των προαναφερθέντων. Τέλος, η µείωση επιλογών και θέλησης για κατανάλωση από χώρους εστίασης και µη οικιακά µαγειρεµένου φαγητού. 020406080100120 Supermarket Λαϊκή αγορά Ιχθυοπολείο Απ. από Αλιέα Αλιεύω ο ίδιοςΤόπος Προμήθειας ΑλιευμάτωνΠριν Μετά



42  Στη συνέχεια, οι καταναλωτές κλήθηκαν να απαντήσουν για τον λόγο που οι καταναλωτικές τους συνήθειες άλλαξαν από την κρίση του κορωνοϊού. Ανάµεσα στις τρείς κύριες επιλογές: φόβος ή ανησυχία, οικονοµικοί παράγοντες και τήρηση µέτρων καραντίνας. 9 άτοµα απάντησαν ότι οι καταναλωτικές τους συνήθειες άλλαξαν λόγω φόβου ή ανησυχίας, 26 άτοµα απάντησαν λόγω οικονοµικών παραγόντων και 29 άτοµα απάντησαν εξαιτίας  της τήρησης των µέτρων της καραντίνας (Σχήµα 27).  Σχήμα 27: Λόγοι αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών Η τελευταία ερώτηση αφορούσε τις επιρροές που δέχτηκαν οι καταναλωτές για να αλλάξουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Οι κύριες τέσσερις κατηγορίες ήταν: µέσα µαζικής ενηµέρωσης, γνώµη ειδικών, διαδίκτυο, απόψεις συγγενών και φίλων. 13 άτοµα απάντησαν µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 13 γνώµη ειδικών, διαδίκτυο επιλέχθηκε από 8 άτοµα και τέλος οι απόψεις συγγενών και φίλων επηρέασαν 3 άτοµα για τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειές τους (Σχήµα 28).  Σχήμα 28: Επιρροές αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών Λόγοι Αλλαγής Καταναλ. Συνηθειών Φόβος/ΑνησυχίαΟικ. ΠαράγοντεςΜέτρα Καραντ.Επιρροές αλλαγής καταν. συνηθειών ΔιαδίκτιοΜ.Μ.ΕΓνώμη ΕιδικώνΣυγκενεί/φίλοι



43  4.2 Εργαζόμενοι σε Υδατοκαλλιέργεια Στην ερώτηση για την επιρροή της πανδηµίας στην εργασία τους η πλειοψηφία, 40 άτοµα (74,1%) απάντησαν πως η εργασία τους δεν επηρεάστηκε. Ακολουθούν οι απαντήσεις εκ περιτροπής εργασία και δεν απαντώ µε 4 άτοµα (7,4%) η κάθε µία, ενώ οι απαντήσεις αναστολή εργασίας κα εργασία εξ αποστάσεως έχουν τα λιγότερα άτοµα, 3 άτοµα η κάθε µια (5,6%) (Σχήµα 29).  Σχήμα 29: Επιρροή του κορωνοϊού στην εργασία Στη συνέχεια ερωτήθηκαν αν υπήρξαν απολύσεις στον χώρο εργασίας τους εξαιτίας της πανδηµίας, η πλειοψηφία, 39 άτοµα (72,2%) δήλωσαν ότι δεν υπήρξαν, 5 άτοµα (9,3%) απάντησαν ότι υπήρξαν, ενώ 10 άτοµα (18,5%) δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν δεν απαντούν (Σχήµα 30).  Σχήμα 30: Απολύσεις εξαιτίας του κορωνοϊού 5,6%7,4% 5,6%74,1%7,4% Εργασία Αναστολή Εργ.Εκ Περιτρ. Εργ.Εργ. Εξ Αποστ.Δεν ΕπηρεάστικεΔεν Απαντώ9,3%72,2%18,5% Απολύσεις ΝαιΌχι Δεν Γνωρ./Δεν Απαν.



44  Οι επόµενες ερωτήσεις αναφέρονταν στις µεταβολές στη ζήτηση και στις τιµές των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Όσον αφορά στη ζήτηση, το 59,2% των συµµετεχόντων δήλωσε ότι υπήρξε µείωση στη ζήτηση και πιο αναλυτικά το 13% δήλωσε ότι υπήρξε µεγάλη µείωση. Όσον αφορά στις αλλαγές στις τιµές των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας το 37% δήλωσε ότι δεν γνώριζε αν υπήρξε µεταβολή, ενώ το 29,6% δήλωσε ότι δεν υπήρξε καµία αλλαγή (Πίνακας 10).  Ζήτηση Τιμή Μεγάλη Μείωση 13% 3,70% Μείωση 59,30% 24,10% Καμία Αλλαγή 7,40% 29,60% Αύξηση 7% 5,60% Μεγάλη Αύξηση 0% 0% Δεν Γνωρίζω 13% 37% Πίνακας 10: Αλλαγές στη ζήτηση και την τιμή Στην ερώτηση σχετικά µε τις δυνατότητες εξαγωγής των προϊόντων της εταιρείας µετά την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού η πλειοψηφία, 24 άτοµα (44,4%) απάντησε πως δεν γνωρίζει αν η εταιρεία είχε δυνατότητα εξαγωγής των προϊόντων της. 31,5% (17 άτοµα) απάντησαν ότι είχε τις ίδιες δυνατότητες εξαγωγής, ενώ το 24,1% (13 άτοµα) απάντησε ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται δεν είχε τις ίδιες δυνατότητες εξαγωγής  (Σχήµα 31).  Σχήμα 31: Δυνατότητα εξαγωγών μετά την αρχή της πανδημίας 31,5%24,1%44,4% Εξαγωγές ΝαιΌχιΔεν Γνωρίζω



45  Στη συνέχεια, εξετάστηκε η σχέση της δυνατότητας εξαγωγής για τις εταιρείες που µόνο εξήγαν και για τις εταιρείες που απευθύνονταν και στην εγχώρια αγορά. Χρησιµοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 (Πίνακας 11).  Ναι Όχι Εξαγωγές & Εγχώρια 10 7    Εξαγωγές  7 5 Πίνακας 11: Επιρροή στις εξαγωγές Η δυνατότητα εξαγωγής δεν είναι ανεξάρτητη από το αν η εταιρεία απευθυνόταν µονό σε εξαγωγές ή και στην εγχώρια αγορά (Χ2=16,976, Ρ=0,000<0,05). Στην ερώτηση που αφορούσε την δυνατότητα της εταιρείας, αν και εφόσον συνάντησε πρόβληµα στις εξαγωγές, να πουλήσει στην εγχώρια αγορά 18 άτοµα δήλωσαν πως τα κατάφεραν σε µικρό βαθµό. 5 άτοµα δήλωσαν ότι τα κατάφεραν σε µεγάλο βαθµό και 4 ότι τα κατάφεραν πλήρως, ενώ 2 άτοµα δήλωσαν πως οι εταιρείες που εργάζονται δεν κατάφεραν να διοχετεύσουν τα προϊόντα ους στην εγχώρια αγορά (Σχήµα 32).  Σχήμα 32: Δυνατότητα διοχέτευσης στην εγχώρια αγορά Επιπλέον, εξετάστηκε η σχέση της δυνατότητας διοχέτευσης προϊόντων στην εγχώρια αγορά µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Χρησιµοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 (Πίνακας 12).  02468101214161820 Δεν τα Κατάφεραν Mικρό Βαθμό Μεγάλο Βαθμό ΠλήρωςΕγχώρια Αγορά 



46   <15 16-30 >30 Μικρό Βαθμό 7 6 5     Μεγάλο/ Πλήρως 5 3 1     Πίνακας 12: Διοχέτευση εγχώρια/έτη λειτουργίας Η δυνατότητα διοχέτευσης των αλιευµάτων στην εγχώρια αγορά είναι ανεξάρτητη από τα έτη λειτουργίας (Χ2=1,125, Ρ=0,570>0,05). Οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν αν υπήρξε έλλειψη στις ιχθυοτροφές στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας (23/3-4/5). Η πλειοψηφία 61,1% (33 άτοµα) απάντησε πως δεν υπήρξε έλλειψη. Το 27,8% (15 άτοµα) απάντησε πως υπήρξε µικρή έλλειψη. Μόνο το 1,9% (1 άτοµο) απάντησε πως υπήρξε µεγάλη έλλειψη, ενώ το 9,3% (5 άτοµα) απάντησαν πως δεν γνωρίζουν (Σχήµα 33).  Σχήμα 33: Πιθανή έλλειψη Ιχθυοτροφών Επίσης, εξετάστηκε η σχέση έλλειψης ιχθυοτροφών µε τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης. Χρησιµοποιήθηκε έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2  0-10 11-20 21-30 >30 Έλλειψη 6 2 4 4 Μη Έλλειψη 4 8 12 9 Πίνακας 13: Έλλειψη ιχθυοτροφών/έτη λειτουργίας Η έλλειψη ιχθυοτροφών είναι ανεξάρτητη από τα έτη λειτουργίας (Χ2=4,576, Ρ=0,202>0,05). 61,1%27,8%1,9% 9,3%Έλλειψη ΙχθυοτροφώνΔεν υπήρξε έλλειψηΜικρό βαθμόΜεγάλο βαθμόΔεν γνωρίζω 



47  Η τελευταία ερώτηση στο ερωτηµατολόγιο των εργαζόµενων σε υδατοκαλλιέργειες αφορούσε το αν γνώριζαν οι ερωτούµενοι αν υπήρξε έλλειψη στις πρώτες ύλες των ιχθυοτροφών λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.  Η πλειοψηφία 44,4% (24 άτοµα) δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν. Ότι δεν υπήρξε πρόβληµα δήλωσε το 25,9% (14 άτοµα), ενώ το 27,8% δήλωσε ότι υπήρξε έλλειψη σε µικρό βαθµό. Μόνο το 1,9% (1 άτοµο) δήλωσε ότι υπήρξε έλλειψη σε µεγάλο βαθµό. (Σχήµα 34)  Σχήμα 34: Έλλειψη πρώτων υλών Ιχθυοτροφών       25,9%27,8%1,9%44,4% Έλλειψη πρώτων υλώνΔεν υπήρξε πρόβλημαΜικρό βαθμόΜεγάλο βαθμόΔεν γνωρίζω 



48   5 . Συζήτηση και Συµπεράσµατα Η απόφαση µιας οικογένειας να συµπεριλάβει την κατανάλωση ψαριών στη διατροφή περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων, όπως διαθεσιµότητα και κόστος, προηγούµενα οικογενειακά πρότυπα κατανάλωσης, αντιληπτά οφέλη για την υγεία και θρησκευτικές πρακτικές (Supartini et al., 2018). Σύµφωνα µε το FAO, η Ελλάδα πριν την κρίση του κορωνοϊού ανήκε στις ευρωπαϊκές χώρες µε συνεχόµενη αύξηση στην κατανάλωση ψαριών. Όπως είχε προβλεφθεί από τον ίδιο οργανισµό, µέχρι το 2025, η κατά κεφαλήν κατανάλωση θα µπορούσε να φτάσει τα 27kg/κεφαλή/ χρόνο. Όπως επιβεβαιώνεται από την παρούσα έρευνα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων, κατανάλωνε ψάρια και θαλασσινά µια φορά την εβδοµάδα σε ποσοστό 52,6%. Πλέον αν και  η πλειονότητα συνεχίζει να καταναλώνει ψάρια και θαλασσινά µια φορά την εβδοµάδα αυτό συµβαίνει σε ποσοστό 42,1%. Μείωση της κατανάλωσης των αλιευµάτων, µετά την έναρξη της πανδηµίας, υπήρξε στο Μπαγκλαντές και διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση ψαριών µειώθηκε σηµαντικά µε τους περισσότερους καταναλωτές να στράφηκαν προς την κατανάλωση των αυγών ως την κύρια πηγή πρωτεϊνών (Hasan et al., 2021). Επιπροσθέτως στην έρευνα που έγινε στην Κύπρο από Giannakis et al., 2020 σχεδόν όλοι οι αλιείς που συµµετείχαν περιέγραψαν το αρνητικό αντίκτυπο της πανδηµίας στο εισόδηµά τους ως πολύ υψηλό (70%) ή υψηλό (18%). Περίπου οι µισοί από τους ερωτηθέντες πίστευαν ότι η ζήτηση για τα θαλασσινά θα συνεχίσει να µειώνεται και µετά το πέρας της πανδηµίας, ενώ το 31% των ερωτούµενων πιστεύει ότι θα αυξηθεί. ∆υστυχώς η πανδηµία έχει επηρεάσει αρνητικά την αλιευτική αγορά σε παγκόσµιο επίπεδο. Όσον αφορά στον τύπο των αλιευτικών προϊόντων, οι καταναλωτές δείχνουν να προτιµούν τα φρέσκα αλιευµένα σε ποσοστό 69,1% και πριν και µετά την έναρξη της πανδηµίας. Επίσης προτίµηση δείχνουν και στο ιχθυοπωλείο ως τόπο αγοράς αλιευµάτων και πριν και µετά την αρχή της πανδηµίας σε ποσοστό 63,8% πριν και πτώση στο 55,9% µετά, τα supermarket ανέβηκαν σε προτίµηση από 50% σε 53,9%. Τα αίτια που µπορεί να προκάλεσαν τις παραπάνω αλλαγές µπορεί να είναι οικονοµικά καθώς ποσοστό 40,8% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κρίση του κορωνοϊού οικονοµικά τους επηρέασε αρνητικά και ποσοστό 10,5% των 



49  ερωτηθέντων πιστεύει ότι οικονοµικά επηρεάστηκαν πολύ αρνητικά. Οικονοµικές δυσχέρειες προκαλούνται από την χρήση ιατρικών προϊόντων και προϊόντων ατοµικής υγιεινής των οποίων οι τιµές έχουν αυξηθεί, ιατρικές θεραπείες και χρήση χειρουργικών µασκών που η τιµή τους αυξήθηκε µέχρι και έξι φορές (WHO, 2020). Ακόµα ένας παράγοντας για τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες ως προς τα αλιευτικά προϊόντα είναι η τήρηση των µέτρων της καραντίνας καθώς προκαλούσε δυσκολίες στις µετακινήσεις των καταναλωτών µε συνέπεια την αδυναµία µιας µερίδας καταναλωτών να επισκεφθούν τους συνηθισµένους τόπου προµήθειας των αλιευµάτων τους. Ένα ακόµα πλήγµα εξαιτίας της καραντίνας στην αγορά αλιευτικών προϊόντων ήταν το κλείσιµο των χώρων εστίασης. Αλιείς και υδατοκαλλιέργειες που διέθεταν τα προϊόντα τους σε αυτό τον τοµέα δεν είχαν πλέων την δυνατότητα. Σύµφωνα µε τους White et al., 2021 οι καταναλωτές στις Η.Π.Α. οδηγήθηκαν, λόγο αυτών των συνθηκών, να προτιµήσουν κατεψυγµένα αλιευτικά προϊόντα έναντι φρέσκων, παρόλο που ή κατανάλωση ήταν µειωµένη και στις δυο περιπτώσεις σε σχέση µε το 2019. Στην παρούσα έρευνα δεν επιβεβαιώνονται παρόµοια αποτελέσµατα καθώς, όπως είδαµε και παραπάνω, οι καταναλωτές δεν άλλαξαν την προτίµησή τους για τα φρέσκα αλιευµένα θαλασσινά. Αν και µείωση φαίνεται να υπήρξε ως προς την προτίµηση τους σε προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και κατεψυγµένα αλιεύµατα.   Όσον αφορά στις αλλαγές των τιµών των αλιευµάτων συµφώνα µε την περιφέρεια Αττικής η µέση τιµή των κατεψυγµένων αλιευµάτων στις 15/3/2019 ήταν 7,40€ και στις 16/4/2019 ήταν 7,41€, ενώ στις 13/3/2020 και στις 30/4/2020 ήταν 7,37€. Συνεχίζοντας µε τις τιµές των νωπών αλιευµάτων βλέπουµε ότι η µέση τιµή του γαύρου (Engraulis encrasicolus) στις 2/4/2019 ήταν 4,99€, ενώ στις 3/4/2020 ήταν 2,25€. Από τα παραπάνω φαίνεται µια πτώση τιµών τους µήνες της πρώτης καραντίνας. Επιπλέον σύµφωνα µε το υπ’ αριθµό 239/186476/9-7-2020 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, θεσπίστηκε καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας στους παράκτιους αλιείς όλης της χώρας λόγω της µείωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού. Παρά τη µείωση των αλιευτικών δραστηριοτήτων το 46,7% των συµµετεχόντων δεν παρατήρησε καµία αλλαγή στη διαθεσιµότητα των αλιευµένων ιχθύων το 30,9% παρατήρησε έλλειψη ή 



50  µεγάλη έλλειψη, ενώ το 9,3% παρατήρησε αφθονία ή µεγάλη αφθονία αλιευµένων ιχθύων στη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. Όσον αφορά στους εργαζόµενους σε υδατοκαλλιέργειες το 74,1% δήλωσε ότι η κρίση του κορωνοϊού δεν επηρέασε την εργασία τους. Στην ερώτηση για το αν απολύθηκαν άτοµα από την υδατοκαλλιέργεια που εργάζονται για τον προαναφερθέντα λόγο το 9,3% απάντησε θετικά, ενώ το 72,2% απάντησε  αρνητικά. Ωστόσο, ένα εκτεταµένο κύµα πανδηµίας αναµένεται να οδηγήσει τους επιχειρηµατίες της υδατοκαλλιέργειας να λάβουν σκληρές αποφάσεις όπως µείωση των µισθών, αυξηµένες ώρες εργασίας ακόµη και απολύσεις για ορισµένους εργάτες (FAO, 2020). Συνεχίζοντας µε τα προϊόντα της εταιρείας το 59,3% δήλωσε πως υπήρξε µείωση στη ζήτηση. Αυτό µπορεί να οφείλεται σε µειωµένο ενδιαφέρον από εγχώριους καταναλωτές για ψάρια υδατοκαλλιέργειας, καθώς βλέπουµε και στο ερωτηµατολόγιο των καταναλωτών ότι η προτίµηση για αλιεύµατα υδατοκαλλιέργειας πριν την κρίση ήταν 42,1%, ενώ µετά 36,8%, ή σε αδυναµία εξαγωγής των προϊόντων λόγο των συνθηκών. Το 24,1% των εργαζοµένων δήλωσε ότι η εταιρεία που εργάζονται δεν είχε τις ίδιες δυνατότητες εξαγωγής. Η πανδηµία έπληξε επίσης σκληρά τη βιοµηχανία ζωοτροφών (πουλερικά, ζώα και υδατοκαλλιέργεια) λόγω ανεπαρκούς εφοδιασµού πρώτων υλών, µε αυξανόµενες τιµές που προκύπτουν από διαπεριφερειακούς και διεθνείς ταξιδιωτικούς περιορισµούς (GAIN, 2020). Παρά του γεγονότος αυτού το 61,1% τον εργαζοµένων δήλωσε ότι δεν υπήρξε έλλειψη ιχθυοτροφών στην εταιρεία που εργάζονται, ενώ το 17,7% δήλωσε έλλειψη. Οι οικολογικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους µε τις συνεχείς ανθρωπογενείς αλλαγές είναι ακόµα υπό µελέτη (Baker et al., 2020). Σύµφωνα µε τους Senten et al., 2020 ενώ η παραγωγή τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένης της υδατοκαλλιέργειας, κρίθηκε απαραίτητη και η λειτουργία τους επιτράπηκε να συνεχιστεί, η απώλεια σηµαντικών καναλιών της αγοράς και η διακοπή άλλων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσµα µια ποικιλία διαφορετικών επιπτώσεων και προκλήσεων για την αµερικανική βιοµηχανία υδατοκαλλιέργειας. Η πολύ γρήγορη έναρξη και η παγκόσµια φύση της πανδηµίας κατέλαβε των τοµέα των υδατοκαλλιεργειών και επηρέασε την παραγωγή 



51  και τον εφοδιασµό µε τρόπους που δεν είχαν προβλεφθεί. Ο βιοµηχανικός κόσµος και ιδίως οι υδατοκαλλιέργειες θα πρέπει να εξοπλιστούν για την αντιµετώπιση ενός κόσµου µε αυξανόµενες παγκόσµιες κρίσεις. (Gianluca et al., 2021) Οι επιπτώσεις της πανδηµίας στην αλιεία αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητά της, οδήγησε σε µια περιβαλλοντική ανάκαµψη σε ορισµένα οικοσυστήµατα από την παγκόσµια “ανθρωποπαύση”, ωστόσο τέτοια στοιχεία για φυσικούς πόρους µε αξία εξόρυξης ή παραγωγής (π.χ. αλιεία) είναι περιορισµένα (Stokes et al., 2020). Τα αρχικά στοιχεία για την “ανθρωποπαύση” εξαιτίας της πανδηµίας έχουν ενδείξεις για κάποιες θετικές οικολογικές αντιδράσεις και βελτιωµένη λειτουργία του οικοσυστήµατος από την µειωµένη ανθρώπινη δραστηριότητα. Ωστόσο αυτές οι οικολογικές αντιδράσεις ορισµένων φυσικών πόρων µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο χρήσης τους (Corlett et al., 2020). Η Ευρωπαϊκή ένωση κλήθηκε να πάρει µέτρα για να µετριάσει τις επιπτώσεις της πανδηµίας στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Το Ευρωπαϊκό ταµείο θάλασσας και αλιείας (ΕΤΘΑ) θα πρέπει να στηρίξει την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, µεταξύ άλλων για την αλιεία εσωτερικών υδάτων και για τους αλιείς από την ακτή, και για ορισµένες οικονοµικές ζηµίες για τους παραγωγούς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και για τις επιχειρήσεις µεταποίησης και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν συνέπεια της επιδηµικής έκρηξης του κορωνοϊού. Τα µέτρα επίσης θα πρέπει  να περιλαµβάνουν την παροχή κεφαλαίου κίνησης στους παραγωγούς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και στις επιχειρήσεις µεταποίησης και τη στήριξη των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών για την αποθεµατοποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (European commission, 2020).       
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54  Παράρτηµα Ερωτηματολόγιο Καταναλωτών Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο γίνεται στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, που αφορά στις οικονοµικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην αλιευτική αγορά, για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητα και Συµβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών . Όλα τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν θα παραµείνουν ανώνυµα και θα χρησιµοποιηθούν µόνο στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εργασίας. 1. Φύλο      Άνδρας      Γυναίκα      ∆εν Απαντώ 2. Ηλικία       <25      26-35      36-45      46-55      >55 3. Οικογενειακή Κατάσταση       Παντρεµένος/η      ∆ιαζευγµένος/η      Ανύπαντρος/η      Χήρος/α      ∆εν απαντώ 4. Αριθµός Ατόµων Νοικοκυριού       Ένα (1)      ∆ύο (2)      Τρία (3)      Τέσσερα (4)      Πέντε (5)      >5      ∆εν απαντώ 



55  5. Επίπεδο Εκπαίδευσης      Απόφοιτος ∆ηµοτικού      Απόφοιτος Γυµνασίου      Απόφοιτος Λυκείου      Απόφοιτος ΙΕΚ      Απόφοιτος ΤΕΙ      Απόφοιτος ΑΕΙ      Κάτοχος Μεταπτυχιακού      Κάτοχος ∆ιδακτορικού      ∆εν Απαντώ 6. Εργασία       Αυτοαπασχολούµενος      Εργαζόµενος ∆ηµοσίου Τοµέα      Εργαζόµενος Ιδιωτικού Τοµέα      Άνεργος      Συνταξιούχος      Οικιακά      Φοιτητής      Άλλο 7. Μηνιαίο Εισόδηµα Νοικοκυριού       0 - 1.000€      1.001€ - 2.000€      2.001€ - 3.000€      >3.000€      ∆εν Απαντώ 8. Πως επηρέασε η κρίση του κορωνοϊού την εργασία σας;      Έµεινα Άνεργος      Αναστολή Εργασίας      Εκ Περιτροπής Εργασία      Εργασία Εξ Αποστάσεως      ∆εν Επηρεάστηκε      ∆εν Απαντώ 



56  9. Πιστεύετε ότι η κρίση του κορωνοϊού σας επηρέασε οικονοµικά;       Πολύ Αρνητικά      Αρνητικά      ∆εν µε Επηρέασε      Θετικά      Πολύ Θετικά      ∆εν Απαντώ 10. Πιστεύετε ότι η κρίση του κορωνοϊού επηρέασε τις καταναλωτικές σας συνήθειες;       Καθόλου      Λίγο      Σχετικά      Αρκετά      Πολύ      ∆εν Απαντώ 11. Σε τι βαθµό καταναλώνατε αλιευτικά προϊόντα πριν την κρίση του κορωνοϊού;      Ποτέ      Μία Φορά το Μήνα      ∆ύο Φορές το Μήνα      Μια Φορά την Εβδοµάδα      ∆ύο ή Περισσότερες φορές την Εβδοµάδα      ∆εν Απαντώ 12. Πλέων σε τι βαθµό καταναλώνετε αλιευτικά προϊόντα;      Μία Φορά το Μήνα      ∆ύο Φορές το Μήνα      Μια Φορά την Εβδοµάδα      ∆ύο ή Περισσότερες φορές την Εβδοµάδα      ∆εν Απαντώ     



57  13. Τα αλιευτικά προϊόντα που καταναλώνατε πριν την κρίση του κορωνοϊού ήταν:       Κατεψυγµένα      Φρέσκα Υδατοκαλλιέργειας      Φρέσκα Αλιευµένα      Συσκευασµένα π.χ. Κονσέρβα      Μεταποιηµένα π.χ. Παστά      Αδιάφορο 14. Πλέον τα αλιευτικά προϊόντα που προτιµάτε να καταναλώνετε είναι:      Κατεψυγµένα      Φρέσκα Υδατοκαλλιέργειας      Φρέσκα Αλιευµένα      Συσκευασµένα π.χ. Κονσέρβα      Μεταποιηµένα π.χ. Παστά      Αδιάφορο 15. Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στην ποιότητα ιχθύων υδατοκαλλιέργειας στην διάρκεια της καραντίνας (23/3-4/5);       Μεγάλη Υποβάθµιση      Υποβάθµιση      Καµία Αλλαγή      Βελτίωση      Μεγάλη Βελτίωση      ∆εν Απαντώ 16. Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στην ποιότητα αλιευµένων ιχθύων στην διάρκεια της καραντίνας (23/3-4/5);      Μεγάλη Υποβάθµιση      Υποβάθµιση      Καµία Αλλαγή      Βελτίωση      Μεγάλη Βελτίωση      ∆εν Απαντώ  



58  17. Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στην διαθεσιµότητα ιχθύων υδατοκαλλιέργειας στην διάρκεια της καραντίνας (23/3-4/5);      Μεγάλη Έλλειψη      Έλλειψη      Καµία Αλλαγή      Αφθονία      Μεγάλη Αφθονία      ∆εν Απαντώ 18. Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στην διαθεσιµότητα αλιευµένων ιχθύων στην διάρκεια της καραντίνας (23/3-4/5);      Μεγάλη Έλλειψη      Έλλειψη      Καµία Αλλαγή      Αφθονία      Μεγάλη Αφθονία      ∆εν Απαντώ 19. Πριν την κρίση του κορωνοϊου από που προτιµούσατε να προµηθεύεστε αλιευτικά προϊόντα;       Supermarket      Λαϊκή Αγορά      Ιχθυοπωλείο      Απευθείας Από Αλιέα      Αλιεύω ο Ίδιος      ∆εν Απαντώ 20. Πλέον από που προτιµάτε να προµηθεύεστε αλιευτικά προϊόντα;       Supermarket      Λαϊκή Αγορά      Ιχθυοπωλείο      Απευθείας Από Αλιέα      Αλιεύω ο Ίδιος      ∆εν Απαντώ 



59  21. Άλλαξε κάποια από τις καταναλωτικές σας συνήθειες, όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα, λόγω της κρίσης του Κορωνοϊού, που δεν αναφέρετε στο παρόν ερωτηµατολόγιο; Ποια είναι αυτή: 22.  Αν οι καταναλωτικές σας συνήθειες, όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα, άλλαξαν ποιοι πιστεύετε ότι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή;      Φόβος / Ανησυχία      Οικονοµικοί Παράγοντες      Τήρηση Μέτρων Καραντίνας      Οι Συνήθειες µου ∆εν Άλλαξαν      ∆εν Απαντώ 23. Αν οι Καταναλωτικές σας συνήθειες, όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα, άλλαξαν ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι παράγοντες που επηρέασαν την απόφασή σας;      Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης      Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης      ∆ιαδίκτυο      Γνώµη Ειδικών      Απόψεις Συγγενών/ Φίλων      Οι Συνήθειες µου ∆εν Άλλαξαν           



60  Ερωτηματολόγιο Εργαζόμενων σε Υδατοκαλλιέργεια  Το παρακάτω ερωτηµατολόγιο γίνεται στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, που αφορά στις οικονοµικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην αλιευτική αγορά, για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητα και Συµβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών . Όλα τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν θα παραµείνουν ανώνυµα και θα χρησιµοποιηθούν µόνο στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εργασίας. 1. Φύλο      Άνδρας      Γυναίκα      ∆εν Απαντώ 2. Ηλικία       <25      26-35      36-45      46-55      >55 3. Οικογενειακή Κατάσταση      Παντρεµένος/η      ∆ιαζευγµένος/η      Ανύπαντρος/η      Χήρος/α      ∆εν Απαντώ 4.  Επίπεδο Εκπαίδευσης      Απόφοιτος ∆ηµοτικού      Απόφοιτος Γυµνασίου      Απόφοιτος Λυκείου      Απόφοιτος ΙΕΚ/Τεχνικής Σχολής      Απόφοιτος ΤΕΙ      Απόφοιτος ΑΕΙ      Κάτοχος Μεταπτυχιακού      Κάτοχος ∆ιδακτορικού      ∆εν Απαντώ 



61  5. Μηνιαίο Εισόδηµα      0 - 1.000€      1.001€ - 2.000€      >2.001€      ∆εν Απαντώ 6.  Πόσα έτη είστε υπάλληλος στην εταιρεία υδατοκαλλιεργειών στην οποία εργάζεστε;      0-5      6-10      11-15      16-20      >20 7.  Έχετε εργαστεί στο παρελθόν σε άλλη εταιρεία υδατοκαλλιεργειών ;      Ναι      Όχι      ∆εν Απαντώ 8.  Πόσα χρόνια λειτουργεί στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών η εταιρεία στην οποία εργάζεστε;      0-5      6-10      11-15      16-20      21-25      26-30      >30      



62  9. Πόσα άτοµα προσωπικό απασχολούνται στην εταιρεία υδατοκαλλιέργειας στην οποία εργάζεστε;      0-5      6-10      11-15      16-20      21-25      >25      ∆εν γνωρίζω 10.  Γνωρίζετε που διοχετεύονται συνήθως τα προϊόντα της εταιρεία που εργάζεστε;      Εξαγωγές      Εγχώρια Αγορά      Και τα δύο      ∆εν Γνωρίζω 11.  Πως επηρέασε η κρίση του Κορωνοϊού την εργασία σας;      Αναστολή Εργασίας      Εκ Περιτροπής Εργασία      Εργασία Εξ Αποστάσεως      ∆εν Επηρεάστηκε      ∆εν Απαντώ 12.  Γνωρίζετε αν στην υδατοκαλλιέργεια στην οποία εργάζεστε υπήρξαν απολύσεις λόγο της κρίσης του κορωνοϊού;      Ναι      Όχι      ∆εν Γνωρίζω      ∆εν Απαντώ     



63  13.  Γνωρίζετε αν υπήρξε κάποια αλλαγή στη ζήτηση των προϊόντων της εταιρείας στην οποία εργάζεστε λόγω της κρίσης του κορωνοϊού;      Μεγάλη Μείωση      Μείωση      Καµία Αλλαγή      Αύξηση      Μεγάλη Αύξηση      ∆εν Γνωρίζω 14.  Γνωρίζετε αν υπήρξε αλλαγή στις τιµές των προϊόντων της εταιρείας στην οποία εργάζεστε λόγω της κρίσης του κορωνοϊού;      Μεγάλη Μείωση      Μείωση      Καµία Αλλαγή      Αύξηση      Μεγάλη Αύξηση      ∆εν Γνωρίζω 15. Γνωρίζετε αν η εταιρεία στην οποία εργάζεστε είχε τις ίδιες δυνατότητες να εξάγει τα προϊόντα της µετά την αρχή της κρίσης του κορωνοϊού;      Ναι      Όχι      ∆εν Γνωρίζω 16. Σε περίπτωση που η εταιρεία που εργάζεστε είχε πρόβληµα να εξάγει τα προϊόντα της γνωρίζετε αν κατάφερε να τα διοχετεύσει στην εγχώρια αγορά;      Όχι, ∆εν τα Κατάφερε      Σε Μικρό Βαθµό      Σε Μεγάλο Βαθµό      Ναι, τα Κατάφερε Πλήρως      ∆εν Γνωρίζω    



64  17.  Κατά την περίοδο της καραντίνας(23/3-4/5) γνωρίζετε αν υπήρξε έλλειψη στις ιχθυοτροφές που χρησιµοποιεί η υδατοκαλλιέργεια στην οποία εργάζεστε;      Όχι, ∆εν υπήρξε έλλειψη      Σε Μικρό Βαθµό      Σε Μεγάλο Βαθµό      Ναι, υπήρξε πλήρης έλλειψη      ∆εν Γνωρίζω 18.  Γνωρίζετε αν υπήρξε πρόβληµα µε την εισαγωγή πρώτων υλών για ιχθυοτροφές λόγω της κρίσης του κορωνοϊού ;      Όχι, ∆εν υπήρξε πρόβληµα      Σε Μικρό Βαθµό      Σε Μεγάλο Βαθµό      Ναι, υπήρξε πλήρης έλλειψη πρώτων υλών      ∆εν Γνωρίζω 


