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Τν 2006, ε παγθόζκηα παξαγσγή ηξνθίκσλ κε απαίηεζε ςύμεο αλήιζε ζηνπο 450
εθαηνκκύξηα ηόλνπο. Από απηά, έλα ζεκαληηθό πνζνζηό αιινηώλνληαη θαη
απνξξίπηνληαη, ιόγσ αλεπαξθνύο ςπθηηθήο αιπζίδαο. Οη αλεπηπγκέλεο ρώξεο
εμάγνπλ ζεκαληηθό πνζνζηό από ηα ηξόθηκα πνπ παξάγνπλ. Μπνξνύκε λα
ρσξίζνπκε ηηο εμαγσγέο ζε 7 βαζηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ θαη ηνλ
ηξόπν κεηαθνξάο ηνπο :
1. Κξέαηα θαη παξάγσγα θξέαηνο
2. Ψάξηα θαη παξάγσγα ςαξηνύ
3. Γαιαθηνθνκηθά – απγά
4. Φξνύηα θαη ιαραληθά ήπησλ θιηκάησλ
5. Εζπεξηδνεηδή
6. Μπαλάλεο
7. Εμσηηθά θξνύηα θαη ιαραληθά
Πξέπεη λα γλσξίδνπκε, όηη νξηζκέλα από ηα πξνηόληα απηά είλαη «δσληαλά»
(θαηεγνξίεο 4 – 7), ζε αληίζεζε κε ηα «λεθξά» (θαηεγνξίεο 1 – 3). Τα «δσληαλά»
πξνηόληα απαηηνύλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε θαηά ηελ απνζήθεπζε – κεηαθνξά. Σε
θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε κεηαθνξά πξέπεη ηα πξνηόληα λα πξνζηαηεύνληαη από
κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ εμνπιηζκώλ θαη δηαδηθαζηώλ,
πνπ απαξηίδνπλ απηό πνπ μέξνπκε ζαλ «ςπθηηθή αιπζίδα». Όπσο θαίλεηαη από ην
όλνκά ηεο, έλαο βαζηθόο πξννξηζκόο ηεο ςπθηηθήο αιπζίδαο είλαη λα πξνζθέξεη
έλα αζθαιή ζπλδεηήξην θξίθν κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θάζεσλ απνζήθεπζεο κεηαθνξάο. Υπάξρνπλ 3 θαηεγνξίεο ςπρξώλ κεηαθνξώλ, κε ζπκκεηνρή ζην
ζύλνιν όπσο θαίλεηαη ζηνλ επόκελν πίλαθα :

Υεξζαία κεηαθνξά

60%

Θαιάζζηα κεηαθνξά

39%

Αεξνκεηαθνξά

ΨΤΧΡΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ - ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

1%

1

Νίκος Χαριτωνίδης
Αρτζμιδος 119, Π. Φάληρο 175 62
210-9837940 info@cryologic.gr www.cryologic.gr

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ε ρεξζαία κεηαθνξά απμήζεθε θαηά ην δηάζηεκα 1992 – 2007 θαηά
200%, ελώ θαηά ην δηάζηεκα 2002 – 2007 θαηά 45%.
Καηά ην 2007, ε ζπλνιηθή πνζόηεηα ςπρξήο κεηαθνξάο ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 225
εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ. Δίλαη εληππσζηαθό, όηη ην 7% ηεο ζπλνιηθήο ςπρξήο κεηαθνξάο ήηαλ νη
κπαλάλεο. Σα κήια, παηάηεο, πνπιεξηθά θαη ρπκόο πνξηνθάιη ήηαλ ην θαζέλα ηεο ηάμεο ηνπ
3%. ην παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη πσο θαηαλέκνληαη νη 225 εθαηνκκύξηα ηόλνη :
Λαραληθά, θξνύηα, μεξνί θαξπνί

56,7%

Κξέαο θαη παξάγσγα θξέαηνο

13,6%

Φάξηα θαη παξάγσγα ςαξηώλ

11,8%

Γαιαθηνθνκηθά – απγά

11,0%

Λνηπά

6,9%

Αμίδεη εδώ λα ζεκεησζεί, όηη από ηε παγθόζκηα αγξνηηθή παξαγσγή ην 2007, (5500 εθ. ηόλνη
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αιηεπκάησλ), πεξίπνπ ην 7,3% (400 εθ. ηόλνη) δηαηεξείηαη ζε
ςύμε. Από ηα ππόινηπα, εθηηκάηαη όηη ην 33% (1800 εθ. ηόλνη) ζα θέξδηδαλ από ηε ςύμε. Όια
απηά ζεκαίλνπλ, όηη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, όπνπ δελ ηεξείηαη ζσζηά ε ςπθηηθή
αιπζίδα, ην 30% πεξίπνπ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο «πάεη ζηα ζθνππίδηα», ζε αληίζεζε κε
κόλν 5% ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο.
Όζνλ αθνξά ηώξα ηηο κεηαθνξέο ζηελ Δπξώπε, απηέο θαηέρνπλ «ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο» : Σν
58% ησλ παγθόζκησλ ςπρξώλ κεηαθνξώλ θαηαιήγεη ζηελ Δπξώπε, ελώ ην 50% έρεη ζαλ
αθεηεξία ηελ Δπξώπε. Οη δηεπεηξσηηθέο κεηαθνξέο κπνξνύλ λα γίλνληαη κε απηνθίλεηα,
ηξαίλα, πισηά κέζα (πνηάκηα) ή νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό απηόλ (ζπλδπαζκέλεο
κεηαθνξέο). Πξέπεη όκσο λα γλσξίδνπκε, όηη ε ξαγδαία εμέιημε ηνπ απηνθηλήηνπ νθείιεηαη ζην
κνλαδηθό πιενλέθηεκά ηνπ, πνπ είλαη ε δπλαηόηεηα θαηεπζείαλ κεηαθνξάο από ηε Φπρξή
απνζήθε ζην ζεκείν πώιεζεο.
Ζ γεληθή ηάζε είλαη κηα ζπλερόκελε εηήζηα αύμεζε 5 – 8% ζηηο κεηαθνξέο. ην παξαθάησ
πίλαθα θαίλνληαη κεξηθά ζηαηηζηηθά παγθόζκηαο κεηαθνξάο :
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ΕΣΟ

ΑΡΙΘΜΟ

ΑΡΙΘΜΟ
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ΒΑΓΟΝΙΑ

CONTAINERS

ΠΛΟΙΑ -

ΠΑΓΚΟΜΙΑ

ΠΟΤ

ΟΧΗΜΑΣ.

ΟΧΗΜΑΣ.

ΣΡΕΝΟΤ

ΨΤΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΕΣΑΦΕΡΟΝΣΑΙ

ΣΡΟΦΙΜΩΝ ($)

ΜΕ ΨΤΞΗ ($)

1991
2003

ΑΞΙΑ ΣΡΟΨΙΜΩΝ

75.000
2.800.000

1.200.000
1250 (10 εκ. μ3)

2006
2007

665 δις.

345 δις

860.000

Οη ςπρξέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κε ζπκβαηηθά πινία – ςπγεία έρνπλ κεησηηθή ηάζε. Ήδε, ην
2006, ην 55% ησλ ζαιάζζησλ ςπρξώλ κεηαθνξώλ εθηειέζηεθαλ κε containers επί πινίσλ
(θνληεηλεξάδηθα).
Ζ βαζηθόηεξε παξάκεηξνο πνπ ραξαθηεξίδεη κηα πνηνηηθή ςπρξή κεηαθνξά είλαη ε
εμαζθάιηζε ηεο νξζήο ζεξκνθξαζίαο ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ θνξηίνπ (ξύζκηζε ςύμεο –
θπθινθνξία αέξα). Πην αλαιπηηθά, ηα βαζηθόηεξα θξηηήξηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα πνηνηηθή
ςπρξή κεηαθνξά είλαη ηα εμήο :
ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ : Αλ είλαη παξαπάλσ από ην όξην έρνπκε αύμεζε κηθξνβηαθήο
δξαζηεξηόηεηαο, επηηάρπλζε ησλ αληηδξάζεσλ αιινίσζεο θαη πηζαλά ιηώζηκν. Αλ είλαη θάησ
από ην θξίζηκν όξην έρνπκε ςπθηηθό ηξαπκαηηζκό ζε νξηζκέλα πξντόληα θξνύησλ –
ιαραληθώλ, πάγσκα θαη απνκείσζε εκπνξεύζηκνπ βάξνπο ιόγσ θαηλνκέλνπ εμάρλσζεο.
ΤΓΡΑΗΑ : Αλ είλαη παξαπάλσ από ην όξην έρνπκε αύμεζε κηθξνβηαθήο δξαζηεξηόηεηαο,
επηηάρπλζε ησλ αληηδξάζεσλ αιινίσζεο, απνξξόθεζε λεξνύ από ηηο ζπζθεπαζίεο (απώιεηα
αληνρήο ηνπο) θαη ζρεκαηηζκό ζπκππθλσκάησλ ή πάγνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ πεξηηπιίγκαηνο
ηεο παιέηαο. Αλ είλαη θάησ από ην θξίζηκν όξην έρνπκε αθπδάησζε θαη απνκείσζε
εκπνξεύζηκνπ βάξνπο (θύξα).
ΤΝΘΔΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ : Δπηηάρπλζε αλαπλνήο θξνύησλ (σξίκαλζεο) ζε ςειή
ζπγθέληξσζε αηζπιελίνπ. Δπίζεο, ζε θαζεζηώο ιαλζαζκέλεο ζύλζεζεο νμπγόλνπ –
δηνμεηδίνπ, κπνξεί λα έρνπκε είηε επηηάρπλζε αλαπλνήο (πξόσζε σξίκαλζε) είηε επηθίλδπλε
επηβξάδπλζε (απώιεηα γεύζεο – αξσκάησλ).
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ΓΗΑΣΑΤΡΟΤΜΔΝΖ ΔΠΗΜΟΛΤΝΖ : Μεηάδνζε νζκώλ από ην ζάιακν ή κεηαμύ πξντόλησλ.
Υεκηθή επηκόιπλζε (ιάδηα, ιίπε, εληνκνθηόλα). Φπζηθή επηκόιπλζε (ζθόλεο, μύια, κέηαιια,
λεξά). Μεηάδνζε κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ από ζηνηρεία ηνπ ζαιάκνπ ή από πξντόληα
εο

κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ (π.ρ. αζπζθεύαζηεο 1 ύιεο)..
ΕΖΜΗΔ ΑΠΟ ΔΝΣΟΜΑ – ΣΡΧΚΣΗΚΑ : Πξντόληα ςεινύ θηλδύλνπ μεξνί θαξπνί, θξνύηα –
ιαραληθά, όζπξηα, αζπζθεύαζηα ηπξνθνκηθά.
ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΒΛΑΒΔ : Εεκηέο ζε παιέηεο θαηά ηε θόξησζε / εθθόξησζε από αλπςσηηθά,
δνλήζεηο θαηά ην ηαμίδη, θξελαξίζκαηα, κηθξή αληνρή ληάλαο, αλεπαξθήο ζηεξέσζε θνξηίνπ,
αλεπαξθήο αληνρή ζπζθεπαζηώλ, απνκείσζε αληνρήο ραξηνθηβσηίσλ ιόγσ πγξαζίαο,
θαθνκεηαρείξηζε θηβσηίσλ.
Αλαθνξά : Guide to Refrigerated Transport, 2nd edition, International Institute of Refrigeration, 2010.
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