بررسی اجمالی

شيالت ژاپن؛
صنعت
صادرات و واردات
ژاپــن کشــوری جزیــره ای بــا حــدود  127میلیــون نفــر
جمعیــت اســت کــه بــه دلیــل داشــن خــط ســاحلی
طوالنــی و ترکیــب جریــان آب هــای گــرم و رسد در
خطــوط ســاحلی اش ،دارای یکــی از غنــی زیســتگاه
هــای آبــی در جهــان اســت.
ایــن کشــور قدمتی بســیار طوالنــی در زمینــه ماهیگیری
و شــیالت دارد و ماهیگیــری بــه یکــی از عــادات جامعه
تبدیــل شــده اســت .تقریب ـاً  10میلیــون نفــر ژاپنــی
اینــکار را بــه عنــوان یــک عــادت انجــام مــی دهنــد .این
کشــور یکــی از بهرتیــن زیســتگاه هــای آبــی را دارد و
غیــر از اقیانــوس در رودخانــه هــا و دریاچــه هــای ایــن

کشــور نیــز میتــوان غنــی تریــن زیســتگاههای آبــی بــا
بیــش از  4000نــوع ماهــی را یافــت .غذاهــای دریایــی
ژاپنــی در جهــان بســیار محبــوب هســتند ،غذاهایــی
ماننــد سوشــی ،ساشــیمی و متپــورا .فرهنــگ مــرف
ماهــی در ژاپــن ســبب بــه وجــود آمــدن صنایــع عظیــم
شــیالت در ایــن کشــور شــده اســت .بــا وجــود اینکــه
ژاپــن اولیــن واردکننــده ایــن محصــوالت در آســیا
محســوب مــی شــود جــزو 10کشــور برتــر صــادر کننــده
شــیالت در دنیــا نیســت.
ژاپــن از  123کشــور شــیالت وارد مــی کنــد کــه مهــم
تریــن آنهــا در ســال  2014چیــن ،شــیلی ،تایلنــد ،روســیه
و ایــات متحــده آمریــکا بــوده انــد و ایــن واردات

پرستو خلج

بطــور عمــده شــامل میگــوی منجمــد ،آمــاده و کنــرو
شــده ،ماهــی هــای مختلــف ماننــد تــن ،بنیتــو ،انــواع
ماهــی منجمــد و فیلــه منجمــد ماهــی بــوده اســت.
در همیــن ســال صــادرات ایــن کشــور بــا رشــد 11/9
درصــدی بــه دو میلیــارد و صــد میلیــون دالر رســید.
محصــوالت اصلــی صــادر شــده عبارتنــد از حلــزون
منجمــد ،خشــک یــا منــک سودشــده ،خیــار دریایــی
آمــاده ،گــوش ماهــی کنــرو شــده ،ماهــی خــال دار
منجمــد و ماهــی هــای منجمــد دیگــر .در ســال هــای
اخیــر هــم صــادرات و هــم واردات دســتخوش تغییــر
شــده و میــزان آنهــا کاهــش یافتــه اســت .امــا دلیــل
ایــن موضــوع چیســت؟

تاثیــر پذیــری از آلودگــی هســته ای انتخــاب شــده بودنــد امــا هامنطــور کــه
در تصویــر پیداســت تــا ســال  2015آلودگــی همچنــان قابــل مالحظــه اســت.
در ســال  2018بــود کــه تایلنــد بــه عنــوان اولیــن کشــور حــارض بــه پذیــرش
دوبــاره ی شــیالت ژاپــن شــد و اجــازه ورود یــک محمولــه  110کیلوگرمــی

یکــی از مهــم تریــن دالیــل کاهــش صــادرات و واردات شــیالت در ژاپــن
فاجعــه انفجــار نیــروگاه فوکوشــیام در ســال  2011مــی باشــد .پــس از فاجعــه
 2011ســبک زندگــی در ژاپــن دچــار تغییـرات عمــده ایــی شــد ،عمــده تریــن
دلیــل آن را مــی تــوان تحــت تاثیــر قـرار گرفــن یکــی از بــزرگ تریــن پایــگاه
هــای ماهیگیــری ژاپــن یعنــی بنــدر فوکوشــیام دانســت زیــرا بــه دلیــل
آلودگــی هســته ای ،عملکــرد ایــن بنــدر عم ـاً از دســرس خــارج شــد کــه
ایــن امــر تاثیــر زیــادی بــر امنیــت غذایــی مــردم گذاشــت و مــردم را بــه
ســوی مــرف انــواع دیگــر پروتئیــن مخصوصـاً گوشــت ســوق داد و متعاقبـاً
ایــن امــر ســبب کاهــش صــادرات نیــز شــد امــا دلیــل دیگــر ایــن مشــکل
عــدم اطمینــان مشــریان خارجــی محصــوالت شــیالت ژاپــن بــه ســامت ایــن
محصــوالت بــود ،ایــن عــدم اطمینــان در حــدی بــود کــه ســبب شــد بســیاری
از کشــورهای رشق آســیا از جملــه کــره جنوبــی ،تایــوان و تایلنــد واردات
شــیالت خــود از ژاپــن را کامـاً قطــع کننــد .مانورهــای آزمایشــی ماهیگیــری
در برخــی از نواحــی فوکوشــیام از ســال  2012از رسگرفتــه شــد .برخــی از آنهــا
دو نــوع هشــت پــا و یــک نــوع صــدف حلزونــی آب هــای عمیــق (بیــش از
 150مــر) را از دو ناحیــه صیــد مــی کردنــد ایــن ســه نــوع بــه دلیــل عــدم

شــیالت را صــادر کــرد.
دلیــل دیگــر ذکــر شــده ب ـرای کاهــش واردات ترجیــح
گوشــت ،لبنیــات ،غذاهــای آمــاده و نیمــه آمــاده و
فســت فــود بــه محصــوالت دریایــی مخصوصــاً در
میــان قــر جــوان اســت .طبــق گــزارش مقامــات
ژاپنــی مــرف ماهــی بــه ازای هــر نفــر در ســال از 40
کیلوگــرم در ســال  2001بــه  27کیلوگــرم در ســال 2013
کاهــش یافتــه اســت کــه البتــه همچنــان از میانگیــن
جهانــی  20کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر باالتــر اســت.
امــا ایــن میـزان هرســال کاهــش مــی یابــد ،ایــن اتفــاق
در ژاپــن همزمــان بــا اســتقبال روزافــزون از مــرف
غذاهــای دریایــی در ســطح جهانــی مخصوص ـاً اروپــا و
آمریــکا رخ مــی دهــد .اگرچــه می ـزان مــرف گوشــت
در میــان مــردم ژاپــن همچنــان بســیار کمــر از میانگیــن
جهانــی اســت امــا پیــش بینــی هــا نشــان مــی دهــد
کــه مــرف ماهــی تــا ســال  2022بــه شــدت کاهــش
خواهــد یافــت.
امــا ژاپنــی هــا همچنــان بیشــرین میـزان مــرف ماهی
را در دنیــا دارنــد و ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه
 10درصــد کل صیــد ماهــی در جهــان در ژاپــن اتفــاق
مــی افتــد .مــرف ماهــی در ژاپــن بــه حــدی باالســت
کــه ایــن کشــور بطــور ســنتی نفــوذ باالیــی بــر کنــرل
قیمــت جهانــی شــیالت دنیــا دارد .صنعــت شــیالت ژاپن
چهــارده میلیــارد دالر ارزش دارد و تقریبــا بیســت هـزار
قایــق و کشــتی ماهیگیــری در ژاپــن وجــود دارد کــه
تقریبــا دوه ـزار عــدد از آنهــا مخصــوص صیــد ماهــی
تــن و بنیتــو هســتند .بــه دلیــل اســتقبال قــر جوانــر
از گوشــت بــه جــای ماهــی کــه یکــی از دالیــل آن طبــخ
راحــت تــر گوشــت نســبت بــه ماهــی اســت ،صنایــع
شــیالت ژاپنــی ســعی در تولیــد محصوالتــی بــا کاربــری
راحــت تــر بـرای مــرف کننــده هســتند ،همچنیــن بــا
خلــق یــک کاراکــر انیمیشــنی بــه نــام «کیریمــی چــان»
ســعی دارنــد مــردم را بــه مــرف بیشــر ماهــی ترغیــب
کننــد ،ایــن کاراکــر در حــال حــارض  234ه ـزار فالــوور
در توئیــر دارد.
عامــل دیگــر دخیــل هــم در صــادرات و هــم در
واردات ،بــاال رفــن میانگیــن ســنی ژاپنــی هــا اســت .بــا
قاطعیــت مــی تــوان گفــت کــه کشــور ژاپــن در حــال
حــارض یکــی از کشــورهایی اســت کــه بــه شــدت بــا
مســئله ی پیــری جمعیــت دســت بــه گریبــان اســت.
ایــن مســئله از یــک ســو ســبب کاهــش میـزان مــرف
در همــه ی زمینــه هــا از جملــه خــوراک مــی شــود کــه
باعــث کاهــش نیــاز بــه واردات شــده و از ســوی دیگــر
ســبب کاهــش نیــروی انســانی مــی شــود .ایــن امــر در
مــورد صنعــت شــیالت بــه معنــی ماهیگیــران محلــی
کمــر اســت و ایــن مســئله بطــور مســتقیم بــر می ـزان
صــادرات تاثیــر گــذار اســت ،زی ـرا کمبــود محصــوالت
محلــی امنیــت غذایــی داخلــی را کــم مــی کنــد و دولت
بــه جــای صــادرات محصــوالت ،انهــا را در بــازار داخلــی
بــه فــروش مــی رســاند.

