
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θεματικό τμήμα  
Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής 

 
 

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ 
 

ΑΛΙΕΙΑ 

Ιανουάριοs 2007 EL



 



 
 

ΕΥΡΩΠΑ ΪΚΟ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛ ΙΟ
 

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικές Πολιτικές της Ένωσης 
 
Θεματικό τμήμα - Διαρθρωτικών πολιτικών και πολιτική συνοχής 

 
ΑΛΙΕΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
 
 
 
 

Περιεχόμενο: 

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη 
Μαρτινίκα για την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αλιείας από 28/02/2007 έως 
05/03/2007. 

 
 
 
 
 
 
 
IPOL/B/PECH/NT/2007_01 30/01/2007 
 
PE 379.211 EL 

 



 
Το σημείωμα αυτό ζητήθηκε από την Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
 
 
Το παρόν έγγραφο έχει δημοσιευθεί στις εξής γλώσσες: 
- Πρωτότυπο: ES; 
- Μεταφράσεις: EL, EN, FR, IT. 
 
 
 
Συντάκτης: κ. Jesús Iborra Martín 
 Θεματικός τομέας  
 Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική στον τομέα της συνοχής  
 RMD 06J020 
 Τηλ.:  +32 (0)284 45 66 
 Φαξ: +32 (0)284 69 29 
 E-mail: jesus.iborra@europarl.europa.eu 
 
 
 
Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007. 
 
 
 
Το παρόν σημείωμα διατίθεται: 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipoldepb@europarl.europa.eu 
στο ενδοδίκτυο: http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/lang/en/pid/456
 
 
 
Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2007. 
 
 
 
Οι εκφραζόμενες απόψεις είναι του συντάκτη και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη την επίσημη θέση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
 
 
Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και η μετάφραση, όχι όμως για εμπορικούς σκοπούς, και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα αναγραφεί η πηγή, θα έχει προηγουμένως ενημερωθεί ο εκδότης και θα του 
διαβιβασθεί ένα αντίτυπο. 
 
 
 

  



Η αλιεία στη Μαρτινίκα 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................................3 

2.  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ......................................................................................................4 

3.  ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.........................................................................................6 

4.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ.............................................................................7 

5.  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ .....................................................................................................................8 

6.  ΣΤΟΛΟΣ .................................................................................................................................9 

7.  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ...........................................................................................11 

8.  ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ........................................................................................................................13 

9.  ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ................................................................................................................14 

10.  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ................................................................................................15 

11.  Η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ...................................................................................................16 

12.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ..............................................................................................18 

13.  ΕΡΕΥΝΑ ...............................................................................................................................19 

14.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ..............................................................................................20 

 

 
 
 

 

PE 379.211 1



Η αλιεία στη Μαρτινίκα 
 
 

PE 379.2112



Η αλιεία στη Μαρτινίκα 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η συνεισφορά της αλιείας στο ΑΕγχΠ υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ και της 
υδατοκαλλιέργειας σε ποσό λίγο μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο ευρώ. Η αλιεία αναλογεί σε 
ποσοστό μικρότερο του 1 % του ΑΕγχΠ της περιοχής και στο 1,2 % της απασχόλησης. Η 
κοινωνική βαρύτητα της αλιείας είναι μεγαλύτερη από τη συνεισφορά της στην οικονομική 
δραστηριότητα της νήσου. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων αλιέων υπολογίζεται σε περίπου 
1 300.  
 
Η ζώνη αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης της Μαρτινίκας οριοθετείται από τις νήσους 
με τις οποίες γειτνιάζει. Λόγω της ηφαιστειογενούς φύσης της, η πλατφόρμα της νήσου είναι 
πολύ περιορισμένη. Οι δύο αυτοί παράγοντες ευθύνονται για το γεγονός ότι οι βενθοπελαγικοί 
πόροι είναι περιορισμένοι και δημιουργούν προβλήματα σε επίπεδο εκμετάλλευσης των 
πελαγικών πόρων, γεγονός που επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του στόλου και την ανάπτυξη της 
αλιευτικής δραστηριότητας.  
 
Οι υποδομές που διαθέτουν οι αλιείς είναι ανεπαρκείς, παρά τις επενδύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία. Η απουσία πλειστηριασμών και ο μεγάλος 
αριθμός σημείων εκφόρτωσης επιφέρουν διασπορά της παραγωγής, προβλήματα εμπορίας και 
σοβαρές στατιστικές ελλείψεις. Για τους λόγους αυτούς, δεν είναι αρκετά γνωστοί οι παράκτιοι 
πόροι. Η γνώση της κατάστασης των πελαγικών πόρων είναι άνιση, δεδομένου ότι ορισμένοι εξ 
αυτών, που πρέπει να τυγχάνουν περιφερειακής ή υποπεριφερειακής διαχείρισης, δεν 
υπολογίζονται από διεθνείς φορείς, όπως η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Τονοειδών 
του Ατλαντικού (CICTA) ή η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη 
Γεωργία (FAO). 
 
Ο αλιευτικός στόλος αποτελείται από 1 160 πλοία, εκ των οποίων μόνο έξι έχουν μήκος 
μεγαλύτερο των 12 μέτρων. Τα σκάφη με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων προορίζονται κυρίως 
για την παράκτια αλιεία. Επίσης, αλιεύουν και πέρα από τα όρια της ορατότητας των ακτών 
(60 μίλια περίπου), από τον Νοέμβριο έως τον Ιούνιο. Τα μεγαλύτερα σκάφη αλιεύουν συνήθως 
στην ηπειρωτική πλατφόρμα της Γαλλικής Γουιάνας και έχουν να αντιμετωπίσουν τον δριμύ 
ανταγωνισμό του στόλου της Βενεζουέλας.  
 
Υπάρχουν 169 σημεία εκφόρτωσης συγκεντρωμένα στις πόλεις των νότιων ακτών του 
Ατλαντικού. Μεταξύ αυτών, σε περίπου 90 παρατηρείται επαρκής δραστηριότητα ώστε να 
δικαιολογήσει τη βελτίωση της πρόσβασης ή της παροχής βασικών υπηρεσιών. Από διοικητική 
άποψη, υπάρχουν οκτώ εν δυνάμει διαμερισματικοί λιμένες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, 
είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ελαφρών βελτιώσεων στις ζώνες με τη μεγαλύτερη 
δραστηριότητα και στο οποίο δικαιούχοι ήταν 13 λιμένες χαρακτηρισμένοι ως «άλλοι λιμένες 
που εμφανίζουν διαμερισματικό ενδιαφέρον».  
 
Για λόγους διατήρησης των αλιευτικών πόρων, απαγορεύτηκε η αλιεία σε οκτώ ζώνες, 
εγκαταστάθηκαν 30 διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων (ΔΣΙ), ρυθμίστηκε η αλιεία αστακού, 
στρόμβου (Strombus gigas) και αχινού, εγκαταστάθηκαν τρεις τεχνητοί ύφαλοι στις 
προστατευόμενες ζώνες και επί του παρόντος μελετάται η δημιουργία περιφερειακών βιοτόπων 
προστασίας.  
 
Η υδατοκαλλιέργεια δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων 
είναι η ασθενής ανάπτυξης των τεχνικών παραγωγής, η έλλειψη οργάνωσης στον κλάδο, ο 
προσανατολισμός της παραγωγής προς είδη ελάχιστα γνωστά στην αγορά, το υψηλό κόστος 
μεταφοράς του υλικού και των πρώτων υλών ιχθυοτροφών, η μεγάλη απόσταση από την 
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ευρωπαϊκή αγορά, ο ανταγωνισμός με άλλους κλάδους που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση 
των ακτών, και κυρίως η παρουσία γόνων. Σε γενικές γραμμές, οι επιχειρήσεις διαθέτουν πολύ 
χαμηλά αποθεματικά, η πραγματική παραγωγή υπολείπεται των δυνατοτήτων τους και συχνά 
στον εν λόγω κλάδο σημειώνονται κρίσεις σχετικά με την εργοδοσία.  
 
Μεταξύ 1994 και 2005, ο κλάδος της αλιείας στη Μαρτινίκα έλαβε κάτι περισσότερο από 
8 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή κοινοτικών ενισχύσεων από το ΧΜΠΑ, ένα μικρότερο ποσό 
από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ, αλλά δεν έλαβε καμία αντισταθμιστική ενίσχυση λόγω της εξόχως 
απόκεντρης θέσης του και της απουσίας εξαγωγών. Την περίοδο 1994-1999, χρησιμοποιήθηκε 
μόνο το 57 % των διαθέσιμων πόρων, πιθανώς λόγω το ότι επρόκειτο για την περίοδο 
εκμάθησης των μηχανισμών του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού (DOCUP), της 
ανεπάρκειας των ανθρώπινων πόρων και των προβλημάτων ερμηνείας του κανονισμού σχετικά 
με την ισχύ των κινητήρων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ορισμένων δράσεων. 
 

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 
Η Μαρτινίκα βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Βενεζουέλας και ανήκει στις Υπήνεμες 
Νήσους των Μικρών Αντιλλών. Το αρχιπέλαγος των Αντιλλών εκτείνεται σε 4 000  χιλιόμετρα 
από το δυτικό άκρο της Κούβας έως τη νήσο Αρούμπα, απέναντι από τη Βενεζουέλα. Η 
επιφάνεια που καλύπτουν οι Αντίλλες είναι 230 000  τ.χλμ. και ο συνολικός πληθυσμός 
35 εκατομμύρια. Οι Μεγάλες Αντίλλες (Κούβα, Ιαμαϊκή, Αϊτή και Πόρτο Ρίκο) αντιστοιχούν 
στο 90 % της επιφάνειας και του πληθυσμού. Η Μαρτινίκα βρίσκεται στο κέντρο των Μικρών 
Αντιλλών στην ομάδα των Υπήνεμων Νήσων, μεταξύ της Δομίνικας και της Αγίας Λουκίας. Οι 
Μικρές Αντίλλες είναι εδάφη που ανήκουν στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Κάτω 
Χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με πληθυσμό 810 000 κατοίκους, οι γαλλικές Αντίλλες 
αντιστοιχούν στο 20 % του πληθυσμού των Μικρών Αντιλλών και μόλις στο 2 % του 
συνολικού πληθυσμού των Αντιλλών. 
 
Η Μαρτινίκα είναι γαλλική επικράτεια από το 1674. Απέκτησε το καθεστώς του υπερπόντιου 
διαμερίσματος το 1946 και το καθεστώς διοικητικής περιφέρειας το 1974. Πρωτεύουσά της 
είναι το Fort-de-France, με 96 400 κατοίκους, ή 170 300 εάν συμπεριληφθεί η μητροπολιτική 
περιφέρεια. Άλλες σημαντικές πόλεις είναι: Le Lamentin (36 400 κάτοικοι), Schoelcher 
(21 400 κάτοικοι) καιt Sainte-Marie (20 600 κάτοικοι).  

 
Δεδομένης της γειτνίασής της με 
άλλα νησιωτικά κράτη η ζώνη 
αποκλειστικής οικονομικής 
κεμετάλλευσης είναι αρκετά 
περιορισμένη, καλύπτοντας μόνο 
60 000 τ. χλμ. Αυτή η κατάσταση 
προκαλεί πολλές διενέξεις με τις 
γειτνιάζουσες ζώνες 
αποκλειστικής οικονομικής 
εκμετάλλευσης. Υπήρξε μια 
απόπειρα σύναψης συμφωνίας με 
τη Δομίνικα στον τομέα της 
αλιείας, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. 
Υπάρχουν ωστόσο διοικητικές 

συμφωνίες με κάποιες γειτονικές νήσους. Η απουσία αλιευτικών συμφωνιών με τα νησιωτικά 
κράτη της περιοχής, οι μετεωρολογικές συνθήκες, ο εποχικός χαρακτήρας των βασικών 
αλιευμάτων καθώς η σπάνη αλιευτικών πόρων στα ανατολικά και δυτικά της ζώνης 
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αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης εμποδίζουν σημαντικά την ανάπτυξη της αλιείας 
ανοικτής θαλάσσης. 
 
Η συνολική επιφάνεια της Μαρτινίκας είναι 1 100 χλμ2, εκ των οποίων το 96 % (1 059 χλμ2) 
αντιστοιχεί σε χερσαία επιφάνεια. Λόγω της ηφαιστειογενούς προέλευσής της, το ανάγλυφο του 
εδάφους στη Μαρτινίκα είναι ακανόνιστο, κυρίως στον βορρά, όπου κυριαρχεί το όρος Pitons 
du Carbet (1 207 μέτρα) και το όρος Pelée (1 397 μέτρα), το οποίο είναι ενεργό ηφαίστειο. Η 
τελευταία του έκρηξη σημειώθηκε το 1902 και ισοπέδωσε το Saint-Pierre. Η μοναδική πεδιάδα 
είναι το «Lamentin», στο κέντρο της νήσου. 
 

 
 
Η ηπειρωτική πλατφόρμα της Μαρτινίκας έχει έκταση 1 447,5 χλμ². Αν και ιδιαιτέρως 
ασύμμετρη, η νησιωτική πλατφόρμα είναι πολύ στενή λόγω της ηφαιστειογενούς προέλευσης 
της νήσου. Η πλατφόρμα είναι ιδιαιτέρως στενή στην ακτή της Καραϊβικής, με την εξαίρεση 
του κόλπου του Fort-de-France που περιβάλλεται από μανγκρόβια βλάστηση. 
  
Η νήσος διαθέτει 350 χιλιόμετρα ακτής. Στα ανατολικά και στα νότια, οι ακτές είναι ιδιαιτέρως 
ακανόνιστες και σχηματίζουν κόλπους και χερσονήσους. Στην πλευρά του Ατλαντικού, η 
πλαταφόρμα είναι πιο εκτεταμένη σε σύγκριση με τις ακτές της Καραϊβικές, παρόλο που στον 
βορρά δεν προστατεύεται από υφάλους. Ωστόσο, στην εσωτερική πλευρά των υφάλων της 
νότιας πλευράς του Ατλαντικού το βάθος των υδάτων δεν υπερβαίνει τα 30 μέτρα και η ζώνη 
ευνοεί την αλιεία βενθοπελαγικών ειδών. Μεταξύ του Le Vauclin και του Le Robert εκτείνεται 
μια παράκτια επίπεδη ζώνη της οποίας το οικοσύστημα των υφάλων είναι ιδιαιτέρως 
υποβαθμισμένο. Στο κανάλι του Sainte-Lucie, όπου η παράκτια ζώνη είναι πολύ στενή, το 
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βάθος των υδάτων φθάνει απότομα τα 150 μέτρα και τα θαλάσσια ρεύματα είναι πολύ 
ισχυρότερα. 
 
Οι σύρτεις της Αμερικής και του Dien Bien Phu βρίσκονται στα 15 και 40 χλμ. στα βόρεια της 
νήσου και αποτελούν επέκταση της νησιωτικής πλατφόρμας. Το βάθος φθάνει σχεδόν στα 
80 μέτρα.  
 
Διακρίνουμε δύο εποχές: η μία, σχετικά ξηρή, διαρκεί από Νοέμβριο έως Μάιο και η άλλη, η 
υγρή, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Η ξηρή εποχή επιτρέπει στις παραδοσιακές λέμβους να 
αλιεύουν και πέρα από τα όρια ορατότητας των ακτών. Οι τυφώνες που σχηματίζονται στον 
Ατλαντικό συνήθως εμφανίζονται μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου. Οι ορεινές περιοχές 
σχηματίζουν εμπόδια στους αληγείς ανέμους και τα σύννεφα αφήνουν σημαντικές ποσότητες 
βροχής.  
 

3. ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Υπάρχουν τρία σαφώς διακρινόμενα οικοσυστήματα στη Μαρτινίκα: η μανγκρόβια βλάστηση, 
τα πεδία φυκών και οι κοραλλιογενείς σχηματισμοί.  
 
Το μήκος των ακτών της Μαρτινίκας που καλύπτεται από μανγκρόβια βλάστηση υπολογίζεται 
στα 40 χλμ., εκ των οποίων τα 17 χλμ. βρίσκονται στον κόλπο του Fort-de-France, τα 9 χλμ. 
χωρίζονται σε δύο ίσα μέρη μεταξύ του Cul-de-sac Marin και του κόλπου Le Robert, τα 
2,5 χλμ. στο Sainte-Lucie, τα 2,1 χλμ. στο La Caravelle και 10 χλμ. κατανέμονται μεταξύ των 
μικρών όρμων του νότιου τμήματος της ακτής του Ατλαντικού. Πρόκειται για οικοσύστημα 
αυξημένης παραγωγικότητας, που αποτελούν μόνιμο οικότοπο για πολλά είδη. Επιπλέον, είναι 
τόπος αναπαραγωγής, ωοτοκίας, εκτροφής νεαρών ατόμων, ή απλά εύρεσης τροφής για άλλα 
είδη. Συνεπώς, η μανγκρόβια βλάστηση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Μαρτινίκας.  
 
Τα πεδία φυκών καλύπτουν έκταση μεγαλύτερη των 40 τ.χλμ. στους διάφορους κόλπους της 
νήσου (κυρίως στον κόλπο του Fort-de-France) και σε ορισμένες αβαθείς περιοχές στα νότια 
της νήσου. Τα πέντε βασικά είδη φυκών αποτελούν τη βάση της διατροφής πολλών ειδών 
ιχθύων και θαλάσσιων χελωνών. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα υψηλής παραγωγικότητας, 
καθώς επιπλέον αποτελεί τόπο αναπαραγωγής για πολλά είδη. Αφετέρου, στα πεδία φυκών 
συγκεντρώνονται νεαροί αστακοί, στρόμβοι (Strombus gigas) ή αχινοί. 
 
Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι είναι πιο ανεπτυγμένοι στα ανατολικά και έχουν να αντιμετωπίσουν 
ισχυρές παλίρροιες. Έχουν μήκος 70 χλμ. και καλύπτουν έκταση 200 τ.χλμ. κατά μήκος της 
νότιας ακτής και του νότιου Ατλαντικού. Το μέγιστο βάθος τους μπορεί να φτάσει τα 30 μέτρα. 
Μεταξύ Le Vauclin κα Sainte-Marie σχηματίζουν δύο ενεργές σειρές. Η μία βρίσκεται κοντά 
στην ακτή και η άλλη, που περιέχει μεγάλο πληθυσμό φυκών, βρίσκεται σε απόσταση που 
κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5 χιλιομέτρων. Επίσης υπάρχουν ύφαλοι μπροστά από τη χερσόνησο 
του Sainte-Anne καθώς και ένας άλλος σχηματισμός μεταξύ Sainte-Anne, Sainte-Luce και 
Trois Rivières. Υπάρχουν υπολείμματα κοραλλιογενών σχηματισμών σε μεγάλο βαθμό 
απονεκρωμένων στους κόλπους του Fort-de-France, του Cul-de-Sac du Marin και του 
Le Robert. Στην ακτή της Καραϊβικής, σε μια πολύ στενή πλατφόρμα, υπάρχουν κοραλλιογενείς 
σχηματισμοί χωρίς βιολογική δραστηριότητα.  
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4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 
 
Το 2006, ο πληθυσμός της νήσου υπολογίζεται στους 436 131 κατοίκους, με ρυθμό αύξησης 
0,7 %, πυκνότητα 1 067 κατοίκους/χλμ2 προσδόκιμο ζωής 79,2 έτη. Η ανεργία αγγίζει το 
22,4 % του ενεργού πληθυσμού. 
 
Παρόλο που η Μαρτινίκα συνήλθε από την καταστροφή που προκλήθηκε από τυφώνα το 1980, 
ακόμη υπάρχουν προβλήματα υπερπληθυσμού, ανεργίας και υπανάπτυξης. Ποσοστό 
μεγαλύτερο του 70 % των θέσεων απασχόλησης δημιουργούνται στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών (τουρισμός και διοίκηση). Η βιομηχανία (διύλιση πετρελαίου, κονσερβοποιεία 
ανανά, παραγωγή ζάχαρης και ρουμιού) παρέχουν περίπου το 17 % των θέσεων απασχόλησης. 
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική αγορά για τα εκφορτωθέντα αλιεύματα. Αφετέρου, η 
βιομηχανία διύλισης πετρελαίου και η γειτνίαση με έναν μεγάλο παραγωγό όπως η Βενεζουέλα 
εξασφαλίζουν τη διάθεση καυσίμων σε λογικές τιμές σε έναν ενωμένο στόλο που 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη μοναδιαία χωρητικότητα με όχι ιδιαίτερα αποδοτικούς κινητήρες.  
 
Η γεωργία απασχολεί περίπου το 10 % του πληθυσμού. Το 10 % της επιφάνειας της νήσου 
αποτελείται από αροτραία γη στις κοιλάδες και στην παράκτια ζώνη, η οποία χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή τροπικού ανανά, αβοκάντο, ανθών, λαχανικών και σακχαροκάλαμου για την 
παραγωγή ρουμιού (ένα από τα βασικά εξαγωγικά είδη). 
  
Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ανέρχεται σε 14 199 ευρώ, δηλαδή στο 55 % του κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ της μητρόπολης (Γαλλία). Η συνεισφορά της αλιείας στο ΑΕγχΠ υπολογίζεται στα 
50 εκατομμύρια ευρώ και της υδατοκαλλιέργειας σε κάτι περισσότερο από ένα εκατομμύριο. 
Ως εκ τούτου, η αλιεία αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1 % του ΑΕγχΠ της νήσου και 
στο 1,2 % των θέσεων απασχόλησης. Η κοινωνική βαρύτητα της αλιείας υπερβαίνει τη 
συνεισφορά της στην οικονομική δραστηριότητα της νήσου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 
εγγεγραμμένοι είναι περίπου 1 300 αλιείς.  
 
Η κατανάλωση προϊόντων αλιείας είναι πολύ υψηλή, πλησιάζοντας τα 50 χιλιόγραμμα ανά 
κάτοικο ετησίως. Η παραγωγή της νήσου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, οι οποίες 
καλύπτονται εν μέρει με εισαγωγές από τη Βενεζουέλα και τον Άγιο Βικέντιο. Τα προϊόντα 
αλιείας δεν εξάγονται, αλλά αντίθετα πραγματοποιούνται εισαγωγές αξίας 29 εκατομμυρίων 
ευρώ ετησίως. Τα εισαγόμενα είδη διοχετεύονται άμεσα στις υπεραγορές και στα ιχθυοπωλεία. 
Υπάρχουν οκτώ εισαγωγείς νωπών προϊόντων και πέντε εισαγωγείς κατεψυγμένων προϊόντων.  
 
Η άμεση πώληση στα σημεία εκφόρτωσης είναι ο γενικός κανόνας. Δεν πραγματοποιούνται 
πλειστηριασμοί και οι εγκαταστάσεις συντήρησης στα σημεία εκφόρτωσης παρουσιάζουν 
σοβαρές ελλείψεις, αλλά η εμπορία των αλιευμάτων που προέρχονται από ύδατα της Γουιάνας 
εμφανίζει κάπως μεγαλύτερη διάρθρωση. 
  
Έχουν υπάρξει απόπειρες σύστασης βιομηχανικών μονάδων μεταποίησης των προϊόντων 
αλιείας, όπως η απόπειρα της «La Société Nouvelle Poisson Pilote Industrie» στο Case Pilote, η 
οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή καπνιστών ιχθύων και πατέ ιχθύος. Η εν λόγω μονάδα 
ωστόσο αντιμετώπισε προβλήματα όσον αφορά τον τακτικό εφοδιασμό με πρώτες ύλες. Επί του 
παρόντος μελετάται ένα σχέδιο για τη μεταποίηση των προϊόντων της τοπικής αλιείας. 
 
Το 1998, η Περιφερειακή Επιτροπή Θαλάσσιας Αλιείας και Ιχθυοτροφείων Θαλάσσης 
διαδέχθηκε την τοπική επιτροπή που είχε συσταθεί το 1991. Ο προϋπολογισμός της έχει 
περιοριστεί σημαντικά: αναλογεί στο 10 % του προϋπολογισμού της Ρεϋνιόν. Τα ακόλουθα 
συνδικάτα συμμετείχαν στις εκλογές του 2003: το Ανεξάρτητο Συνδικάτο Αλιέων Θαλάσσης 
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(SIMP), η Επαγγελματική Ομοσπονδία των Εφοπλιστών Αλιείας (FPAP), το Συνδικάτο Αλιέων 
και Ιχθυοτρόφων Θαλάσσης Περιορισμένης Κλίμακας (SAPEM), η Γαλλική Δημοκρατική 
Συνομοσπονδία Εργασίας (CFDT), το Συνδικάτο Αλιέων Θαλάσσης Περιορισμένης Κλίμακας 
(SYMPA) και το Κογκρέσο για τη Συνδικαλιστική Οργάνωση των Αλιέων Περιορισμένης 
Κλίμακας (COSAP). 
 

5. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
Είναι δύσκολο να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον κλάδο 
της αλιείας, λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό περιστασιακών αδήλωτων εργαζομένων. Το 
2004, ήταν δηλωμένοι μόνο 1 294 αλιείς. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των αδήλωτων εργαζομένων 
μπορεί να ανέρχεται στο διπλάσιο του αριθμού των δηλωμένων αλιέων μεταξύ Ιουλίου και 
Νοεμβρίου και στο τριπλάσιο κατά την εποχή της αλιείας τύπου «Miquelon», μεταξύ 
Νοεμβρίου και Ιουνίου, παρόλο που εκείνη την εποχή οι αλιείες εξορμούν για πολύ μικρές 
χρονικές περιόδους.  
 

Η ηλικιακή πυραμίδα των 
δηλωμένων αλιέων εμφανίζει 
σημαντική γήρανση σε αυτή 
την κατηγορία. Έτσι, το 65 % 
των αλιέων είναι μεγαλύτεροι 
των 40 ετών και μόλις το 
10 % είναι νεότεροι των 
30 ετών, ενώ το 16 % είναι 
μεγαλύτεροι των 60 ετών και 
το 6 % μεγαλύτεροι των 
70 ετών. Σε γενικές γραμμές, 
οι αλιείες εργάζονται ως 
ημερομίσθιοι εργαζόμενοι για 
ιδιαίτερα μεγάλη 

δοκιμαστική περίοδο και αρχίζουν να συνεισφέρουν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς ως 
επαγγελματίες αλιείες μετά την ηλικία των 30 ετών. Αυτή η καθυστέρηση τους αναγκάζει να 
συνεχίζουν να καταβάλλουν συνταξιοδοτικές εισφορές έως προχωρημένη ηλικία, πέρα από την 
ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης. 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 

Κατανομή των αλιέων κατά ηλικία

% sobre total 1% 9% 25% 32% 17% 11% 6%

<20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 >70

 
Μία από τις αιτίες αυτής της κατάστασης ενδέχεται να εντοπίζεται στο ιδιαίτερο σύστημα 
συνεισφορών που ισχύει για τους εργοδότες στα υπερπόντια διαμερίσματα από τη δεκαετία του 
 1980 και εξής. Προκειμένου να ελαφρυνθούν οι εργοδοτικές τους εισφορές, δόθηκε η 
δυνατότητα στους εργοδότες να καταβάλλουν μόνο το ήμισυ των εισφορών, αλλά έτσι 
απολαμβάνουν μόνο το ήμισυ των παροχών. Το 70 % των αλιέων της Μαρτινίκας έχουν 
επιλέξει αυτό το σύστημα «ημιασφάλισης». Ως εκ τούτου, αυτός είναι ένας από τους λόγους για 
τους οποίους η συνταξιοδότηση ξεκινά σε τόσο προχωρημένη ηλικία. 
 
Η εδαφική κατανομή των αλιέων δεν είναι ομοιογενής, δεδομένου ότι η ακτή του Ατλαντικού 
διαθέτει φυσικά καταφύγια και εκτενέστερες ζώνες αλιείας. Το 32 % των αλιέων κατοικούν 
στις τέσσερις  πόλεις μεταξύ La Trinité και Le Vauclin. Το 24 % αυτών κατοικούν στις επτά 
πόλεις του κόλπου του Fort-de-France (από το Schoelcher έως το Anses d'Arlet)· το 17 % στη 
νότια ακτή (μεταξύ Diamant και Sainte-Anne), και το 10 % στο βόρειο τμήμα της Καραϊβικής. 
Το 43 % των εγγεγραμμένων αλιέων κατοικεί στους πέντε οικισμούς (Le François, Le Vauclin, 
La Trinité, Le Robert και Anses d'Arlet). 
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Ο αριθμός των εργαζόμενων που σχετίζονται με κάποιον τρόπο με τις αλιευτικές 
δραστηριότητες (κατασκευή και επισκευή σκαφών, εμπόριο, κ.λπ.) υπολογίζεται στους 170.  
 

6. ΣΤΟΛΟΣ 
 
Ο αλιευτικός στόχος αποτελείται από 1 160 πλοία, εκ των οποίων μόνο τα έξι υπερβαίνουν σε 
μήκος τα 12 μέτρα. Τρία εξ αυτών έχουν μήκος μεταξύ 21 και 22 μέτρα, δύο εξ αυτών έχουν 
μήκος μεταξύ 15 και 16 μέτρα και ένα εξ αυτών έχει μήκος ελαφρώς μεγαλύτερο των 
12 μέτρων. 
 
Η πλειονότητα των σκαφών με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων είναι παραδοσιακές λέμβοι που 
χρησιμοποιούνται κυρίως για παράκτια αλιεία. Επίσης ασκούν τη λεγόμενη αλιεία μεγάλων 
πελαγικών ειδών τύπου MIQUELON. Έτσι ονομάζεται η αλιεία που ασκείται πέρα των ορίων 
ορατότητας των ακτών (περίπου 60 μίλια), από Νοέμβριο έως Ιούνιο, κατά την ξηρή περίοδο.  
 
Τα τρία πλοία με μήκος μεγαλύτερο των 21 μέτρων έχουν μεταλλικό κύτος, ενώ τα πλοία με 
μήκος μεταξύ 12 και 16 μέτρων έχουν κύτος από ίνες υάλου. Οι παραδοσιακές λέμβοι με ξύλινο 
κύτος από τις αρχές της δεκαετίας του  1980 έχουν αντικατασταθεί από λέμβους με κύτος από 
ίνες υάλου. Έτσι, το 90 % των λέμβων σήμερα είναι κατασκευασμένες από ίνες υάλου και το 
9 % έχουν ξύλινο κύτος. Η μέση ηλικία των λέμβων από ίνες υάλου είναι 13 έτη, ενώ οι ξύλινες 
έχουν μέση ηλικία τα 32 έτη. 
 
Τα πλοία μεγάλου μεγέθους έχουν να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό του στόλου της 
Βενεζουέλας. Κατά γενικό κανόνα, αυτά τα πλοία αλιεύουν στην υφαλοκρηπίδα της γαλλικής 
Γουιάνας έγχρωμα φαγκριά (λουτιάνιδους, Lutjanus purpureus) με κοφινέλλα. Λόγω των 
ελλείψεων στις λιμενικές και εμπορικές υποδομές της Μαρτινίκας, αυτά τα πλοία αναγκάζονται 
να πωλούν άμεσα στους καταναλωτές προϊόντα παρόμοια με αυτά που η Βενεζουέλα προσφέρει 
στους εισαγωγείς της σε σαφώς χαμηλότερες τιμές (ένα τρίτο έως ένα δεύτερο της τιμής).  
 
Τα σκάφη με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων έχουν μέσο μήκος 7 μέτρα, μέση χωρητικότητα 
2,3 τόνους και μέση ισχύ 60,4 kW. Όσον αφορά τα πλοία μήκους μεγαλύτερου των 12 μέτρων, 
έχουν μέσο μήκος τα 18 μέτρα, μέση χωρητικότητα 64 τόνους και μέση ισχύ 312 kW. Είναι 
προφανές ότι τα σκάφη μικρού μεγέθους έχουν αυξημένη ισχύ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το 12 % των παραδοσιακών λέμβων δεν διαθέτουν κύριο 
κινητήρα. 
 
Το 83 % των πλοίων του στόλου έχουν μήκος μεταξύ 6 και 8 μέτρων.  
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Η μέση ηλικία του αλιευτικού 
στόλου είναι 15 έτη. Εντούτοις, 
εκτός από την αλλαγή του υλικού 
του κύτους, οι πιο σύγχρονες λέμβοι 
τείνουν να είναι ελαφρώς πιο 
μεγάλες σε μέγεθος, πλησιάζοντας 
τα εννέα  μέτρα. Η μέση ηλικία των 
πλοίων με μήκος από 
15 έως 17 μέτρα είναι 13 έτη και των 
πλοίων με μήκος μεγαλύτερο των 
21 μέτρων είναι 10 έτη.  

Μήκος % των 
πλοίων 

Αριθμός 
πλοίων 

Μέση 
ηλικία 

3=>Μ<4 0,5 % 6 11
4=>Μ<5 1,3 % 15 19
5=>Μ<6 8,8 % 102 17
6=>Μ<7 27,5 % 319 16
7=>Μ<8 55,5 % 644 14
8=>Μ<9 3,5 % 41 6
9=>Μ<10 1,3 % 15 15
10=>Μ<11 0,2 % 2 27
11=>Μ<12 0,9 % 10 16
12=>Μ<13 0,1 % 1 23
15=>Μ<16 0,1 % 1 13
16=>Μ<17 0,1 % 1 13
21=>Μ<22 0,3 % 3 10
Σύνολο 100 % 1 160 15
Πηγή : Ιδία επεξεργασία βάσει του μητρώου του κοινοτικού 

αλιευτικού στόλου. 

 
Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα 
ότι υπάρχει ένας εύλογος ρυθμός 
ανανέωσης, εάν ληφθούν υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της εν λόγω αλιείας. 
 
 

Αυτός ο ρυθμός ανανέωσης αντανακλά την εξέλιξη του αλιευτικού στόλου της Μαρτινίκας και 
αποτελεί απάντηση στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από το περιφερειακό συμβούλιο. Παρά τη 
διαθεσιμότητα, η Μαρτινίκα έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστα στις κοινοτικές ενισχύσεις που 
παρέχει το ΧΜΠΑ· ουσιαστικά έχει χρησιμοποιήσει μόνο περιφερειακές ενισχύσεις. Έως το 
2001, ο στόλος βαθμιαία μειωνόταν. Εντούτοις, μεταξύ 2001 και 2005, σημειώθηκε ένα 
φαινόμενο ανάκαμψης και ο στόλος ανήλθε σε επίπεδο ελαφρώς ανώτερο αυτού του 1997. Δεν 
πρέπει να ξεχνούμε ότι ο αλιευτικός στόλος των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων 
εγγράφηκε στο μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου μόλις εκείνη τη χρονιά.  
 
Κατά την περίοδο των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού, επιδιωκόμενος στόχος ήταν 
η αύξηση της ισχύος και της χωρητικότητας του στόλου. Ο εν λόγω στόχος επιτεύχθηκε, κυρίως 
όσον αφορά το τμήμα του στόλου που περιλαμβάνει πλοία μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, 
όπου το επίπεδο αναφοράς υπερκεράστηκε. Στη Μαρτινίκα ο αριθμός των σκαφών σημείωσε 
αύξηση κατά 13 % από το 2001 και εξής. Αυτή η εξέλιξη συνοδεύθηκε από αύξηση κατά 30 % 
της ισχύος των σκαφών με μήκος μικρότερο των 12 μέτρων και το καθορισμένο επίπεδο 
αναφοράς για τα τέλη του 2004, εφόσον η ισχύς (66 007 kW) ανήλθε στο 101 % του επιπέδου 
αναφοράς (65 500 kW), υπερκεράστηκε. 
 
Τρεις παράγοντες εξηγούν αυτή την υπερκέραση. Πρώτον, από το 2000 χορηγούνταν 
ενισχύσεις για την κατασκευή σκαφών και ορισμένα σκάφη που αλίευαν κατά άτυπο τρόπο 
νομιμοποιήθηκαν. Αφετέρου, υπήρξε εκσυγχρονισμός της μηχανοκίνησης. Εγκαταλείφθηκε ο 
δίχρονος κινητήρας υπέρ του τετράχρονου, γενικεύθηκε η χρήση δύο κινητήρων, οι οποίοι 
προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια, και τα σκάφη μεγαλύτερης χωρητικότητας απέκτησαν 
μεγαλύτερη ισχύ. Επιπλέον, οι ελλείψεις των υποδομών και των εμπορικών δικτύων οδηγούν σε 
ανταγωνισμό για ισχυρότερους κινητήρες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι ώστε να εξασφαλισθεί η 
ταχύτερη πρόσβαση στις διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων, καθώς και η ταχύτερη εκφόρτωση 
της παραγωγής και η επίτευξη των καλύτερων δυνατών τιμών.  
 
Ο στόλος της Μαρτινίκας έχει να αντιμετωπίσει κάποιες τροχοπέδες. Η πρώτη είναι η 
ενεργειακή κατανάλωση ενός στόλου με ιδιαίτερα αυξημένη ισχύ, ο οποίος όμως διαθέτει πολύ 
περιορισμένους πόρους σε κάποια εγγύτητα, παρά το γεγονός ότι τα καύσιμα είναι σχετικά 
φθηνά και ότι ανοίγονται διάφορες δυνατότητες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και 
μεσοπρόθεσμα, από τις διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύος. 
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Αφετέρου, οι ενισχύσεις για 
την κατασκευή νέων πλοίων 
στην επικράτεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
επιτρέπονται πλέον από το 
2005 και εξής, παρόλο που οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές 
χαίρουν ορισμένων 
παρεκκλίσεων. Εάν ληφθεί 
υπόψη η εξέλιξη του στόλου 
το 2006, προκύπτουν 
ερωτηματικά σχετικά με την 
εξέλιξη της ανανέωσης του 
στόλου της Μαρτινίκας, 
δεδομένων των 

χαρακτηριστικών του δικτύου εμπορίας των ιχθύων.  

Ενεργά αλιευτικά πλοία στη Μαρτινίκα
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Μεταξύ 1995 και 2004, ο αριθμός των σκαφών αναψυχής αυξήθηκε κατά 28 % και ανήλθε στις 
10 000 μονάδες, εκ των οποίων οι 1 000 ασκούν την αλιεία ως αναψυχή. Δεδομένου ότι ένα 
τμήμα του εν λόγω στόλου χρησιμοποιεί ουσιαστικά επαγγελματικά μέσα, ο αντίκτυπος αυτής 
της δραστηριότητας επί των αλιευτικών πόρων μπορεί να είναι σημαντικός, αλλά είναι δύσκολο 
να γίνει κάποια εκτίμηση λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων.  
 

7. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Ο κάτωθι πίνακας περιλαμβάνει τα δηλωμένα αλιευτικά εργαλεία δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.° 26/2004 σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 
 

Κύρια αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τον αλιευτικό στόλο της 
Μαρτινίκας 

Κωδικ
ός 

Εργαλεία Σκάφη 
Κύρια 
εργαλεία 

Σκάφη 
δευτερεύον

τα 
εργαλεία 

Σύνο
λο 

% 
Σκαφών 
κύρια 

εργαλεία 

% Σκαφών 
δευτερεύον

τα 
εργαλεία 

FPO Κοφινέλλα 1 021 85 1.106 88 % 7 % 
Παγίδες 1 021 85 1.106 88 % 7 % 
GND Παρασυρόμενα δίχτυα  1 4 5 0 % 0 % 
GNS Στάσιμα απλάδια δίχτυα 

(αγκυροβολημένα)    
3 209 212 0 % 18 % 

GTR Μανωμένα δίχτυα 1 0 1 0 % 0 % 
Απλάδια δίχτυα και δίχτυα εμπλοκής 5 213 218 0 % 18 % 
LHP Πετονιές χειρός και πετονιές 

με καλάμι (των οποίων ο 
χειρισμός γίνεται με το χέρι)  

1 2 3 0 % 0 % 

LLS Στάσιμα παραγάδια 4 0 4 0 % 0 % 
LTL Συρτές 107 156 263 9 % 13 % 
Πετονιές και αγκίστρια 112 158 270 10 % 14 % 
PS Κυκλωτικά δίχτυα | Γρι γρι  2 1 3 0 % 0 % 
Κυκλωτικά δίχτυα  2 1 3 0 % 0 % 
SB Πεζότρατες 20 20 40 2 % 2 % 
Γρίποι 20 20 40 2 % 2 % 
NO Χωρίς δευτερεύοντα 

εργαλεία 
0 683 683 0 % 59 % 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.° 26/2004 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία βάσει του μητρώου του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 
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Τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι τα κοφινέλλα (88 % των πλοίων), 
και ακολουθούν με πολύ μικρότερη συχνότητα χρήσης οι συρτές με ποσοστό 9 %. Σύμφωνα με 
δηλώσεις στο μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου, σημειώνεται υψηλός βαθμός 
εξειδίκευσης, δεδομένου ότι το 59 % των σκαφών δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν 
δευτερεύοντα εργαλεία. Τα στάσιμα ή αγκυροβολημένα απλάδια δίχτυα κυριαρχούν ως 
δευτερεύοντα εργαλεία (18 % των σκαφών), και ακολουθούν οι συρτές (13 %) και τα 
κοφινέλλα (7 %). Το 2 % των σκαφών χρησιμοποιούν πεζότρατες ως κύρια εργαλεία και το 2 % 
ως δευτερεύοντα.  
 
Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό των πλοίων με μήκος μεγαλύτερο και μικρότερο 
των 12 μέτρων που χρησιμοποιούν τους διάφορους τύπους εργαλείων.  
 

Χρησιμοποιούμενα εργαλεία στον στόλο της Μαρτινίκας ανάλογα με το μέγεθος των 
πλοίων  

    Κύρια εργαλεία Δευτερεύοντα εργαλεία 
Κωδικός Εργαλεία % πλοίων 

< 12m. 
% πλοίων 

> 12m. 
% πλοίων 

< 12m. 
% πλοίων 

> 12m. 
FPO Κοφινέλλα 88 % 100 % 7 % 0 % 
Παγίδες 88 % 100 % 7 % 0 % 
GNS Στάσιμα απλάδια δίχτυα 

(αγκυροβολημένα) 
0 % 0 % 18 % 17 % 

Απλάδια δίχτυα και δίχτυα εμπλοκής 0 % 0 % 18 % 17 % 
LHP Πετονιές χειρός και πετονιές με καλάμι 

(των οποίων ο χειρισμός γίνεται με το 
χέρι) 

0 % 0 % 0 % 17 % 

LTL Συρτές 9 % 0 % 13 % 17 % 
Πετονιές και αγκίστρια 10 % 0 % 14 % 33 % 
SB Πεζότρατες 2 % 0 % 2 % 0 % 
Γρίποι 2 % 0 % 2 % 0 % 
NO Χωρίς δευτερεύοντα εξοπλισμό 0 % 0 % 59 % 50 % 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.° 26/2004 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία βάσει του μητρώου του κοινοτικού αλιευτικού στόλου. 

 
Οι δηλώσεις σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία δεν ανταποκρίνονται στη διάρθρωση 
των αλιευμάτων. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί πώς συμβαδίζουν τα αλιευμάτων που στο 
μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν μεγάλα πελαγικά είδη και πολύ λιγότερο βενθοπελαγικά είδη 
και η χρήση κοφινέλλων σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό προκαλεί ακόμη 
μεγαλύτερη έκπληξη δεδομένου ότι τα σκάφη μεγαλύτερου μεγέθους δηλώνουν ότι 
χρησιμοποιούν ως κύρια εργαλεία κοφινέλλα. 
 
Είναι πιθανόν τα σκάφη να δηλώνουν κάποια εργαλεία ως κύρια αλλά να πραγματοποιούν τις 
περισσότερες αλιεύσεις με τα δευτερεύοντα εργαλεία. Πράγματι, αν δούμε τους συνδυασμούς 
κύριων και δευτερευόντων εργαλείων που δηλώνουν τα σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων, 
προκύπτει ότι το 57 % των σκαφών χρησιμοποιούν αποκλειστικά κοφινέλλα. Η ισχύς αυτών 
των σκαφών (66 kW) είναι μεγαλύτερη κατά 25 % από την ισχύ αυτών που δηλώνουν ότι 
χρησιμοποιούν κοφινέλλα ως κύρια εργαλεία και αγκυροβολημένα δίχτυα (53 kW) και συρτές 
(54 kW) ως δευτερεύοντα. Με την ίδια λογική, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα 
αγκυροβολημένα δίχτυα θα μπορούσαν να είναι το προτιμώμενο εργαλείο για το 16 % των 
σκαφών και οι συρτές για το 22 % των σκαφών. Παρόλο που ο αριθμός των σκαφών είναι 
εμφανώς μικρότερος, η μέση ισχύς των σκαφών που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν κοφινέλλα 
ως κύρια εργαλεία και παρασυρόμενα δίχτυα (110 kW) είναι διπλάσια της μέσης ισχύος των 
σκαφών που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν αποκλειστικά κοφινέλλα. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
πρέπει να ξεχνούμε ότι το 67 % των σκαφών χωρίς κινητήρα δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά κοφινέλλα.  
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Η μελέτη που διεξήχθη το 1992 σχετικά με τις αλιεύσεις προέβη σε ανάλυση και των 
χαρακτηριστικών των εξορμήσεων. Τα συμπεράσματά της δεν συμφωνούν με τις δηλώσεις 
σχετικά με τους εξοπλισμούς, όπως έχουν καταγραφεί στο μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού 
στόλου. Σύμφωνα με την ως αν μελέτη, μόνο στο 25 % των εξορμήσεων χρησιμοποιούνται 
κοφινέλλα.  
 

8. ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ 
 
Η κατανομή των σημείων εκφόρτωσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των φυσικών 
καταφυγίων, τα οποία είναι διάσπαρτα στις πιο ακανόνιστες ακτές και πιο συγκεντρωμένα στις 
πιο εκτεθειμένες περιοχές. Υπάρχουν 169 σημεία εκφόρτωσης συγκεντρωμένα στις πόλεις των 
νότιων ακτών του Ατλαντικού. Έτσι, το 43 % των σημείων εκφόρτωσης εντοπίζονται στο 
Le François, στο Le Vauclin, στο La Trinité και στο Le Robert και το 18 % στον κόλπο του 
Fort-de-France. Εντούτοις, οι αλιείς του Grand' Rivière διαθέτουν μόνο τον λιμένα ως σημείο 
εκφόρτωσης. 
 
Από τα 169 σημεία εκφόρτωσης, περίπου τα 90 θα επιδέχονταν βελτίωση της προσβασιμότητας 
και των βασικών υπηρεσιών (υγειονομικές εγκαταστάσεις, φωτισμός, αποθήκευση, κ.λπ.).  
 
Από διοικητικής άποψης, πέντε λιμένες (Le François-Presq'île, Le Vauclin, Case Pilote, 
La Trinité-Cosmy και Le Marin) μετετράπησαν σε διαμερισματικούς λιμένες το 1984 και ως εκ 
τούτου σήμερα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του γενικού συμβουλίου. Οι εν λόγω λιμένες 
διαθέτουν υποδομές υποδοχής, συσκευασίας και πρώτης αποθήκευσης των αλιευμάτων.  
 
Το καθεστώς του διαμερισματικού λιμένα προϋποθέτει ότι ο δήμος εξασφαλίζει τις απαραίτητες 
υπηρεσίες για την καθημερινή διαβίωση στη ζώνη λιμένα (τροφοδοσία με πόσιμο ύδωρ, 
αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, οδοκαθαρισμός, αστυνόμευση, υγιεινή, ασφάλεια, κ.λπ.) και 
αναλαμβάνει τη συντήρηση. Αφετέρου, ο δήμος εισπράττει τους φόρους και τα τέλη ως 
αντιπαροχή για τις δαπάνες που συνεπάγεται η παροχή των ως άνω υπηρεσιών. Το ύψος των 
τελών καθορίζεται από το γενικό συμβούλιο  
 
Το 1995, το διαμέρισμα αποφάσισε να μετατρέψει τους λιμένες Diamant-Taupinière, 
Grand' Rivière και Anses d'Arlet σε διαμερισματικούς λιμένες, αλλά οι μελέτες που αφορούν 
την προσαρμογή τους δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. 
 
Επίσης, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, στις πιο δραστήριες περιοχές ξεκίνησε ένα 
πρόγραμμα ελασσόνων βελτιώσεων, με χρηματοδότηση κατά 50 % από το ΧΜΠΑ και κατά 
50 % από το διαμέρισμα. Το πρόγραμμα αυτό αφορά 13 ^λιμένες που έχουν χαρακτηρισθεί 
«άλλοι λιμένες διαμερισματικού ενδιαφέροντος». Πρόκειται για τους εξής: Basse-Pointe 
(Bourg), Le François (Canal), Le Lamentin (Calebassier), Le Marin (Duprey), Marigot (Bourg), 
Prêcheur (Abymes), Rivière-Pilote (Poirier), Sainte-Anne (Bourg), Sainte-Anne 
(Cap Chevalier), Sainte-Luce (Bourg), Sainte-Marie (Bourg), Saint-Pierre (La Galère), Trinité 
(Tartane) και Fond Lahaye (υπό μελέτη). Ωστόσο, δεν υπάρχει ακριβής νομική σημασία για το 
καθεστώς των «άλλων λιμένων διαμερισματικού ενδιαφέροντος». 
 
Με την εξαίρεση του λιμενικού έργου για το Grand' Rivière που εγκρίθηκε το 2004, οι 
προσπάθειες βελτίωσης των σημείων εκφόρτωσης είναι πολύ περιορισμένες στο βόρειο τμήμα 
της νήσου. 
 
Παρά τις πραγματοποιηθείσες βελτιώσεις, οι περισσότεροι λιμένες δεν διαθέτουν 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ιχθύων, παρόλο που πολλοί λιμένες αποκτούν σταδιακά εξοπλισμό 
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για τη διευκόλυνση της συντήρησης των ιχθύων. Στο Saint-Pierre και στο Marigot, οι ενώσεις 
αλιέων έχουν αγοράσει μηχανήματα για την παρασκευή γυαλιού. Επίσης, δεν 
πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί στη νήσο.  
 

9. ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 
 
Δεδομένης της χαμηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία, τα ύδατα των Αντιλλών δεν 
είναι ιδιαίτερα παραγωγικά. Αυτή η θρεπτική ένδεια οφείλεται στην έλλειψη μεγάλων 
ηπειρωτικών όγκων και ρευμάτων από μεγάλο βάθος. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν ισχύει 
για τα παράκτια ύδατα, κυρίως όσον αφορά ορισμένα είδη (βλ. 3. ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ). 
 
Η πιο πρόσφατη μελέτη για τα αλιεύματα στη Μαρτινίκα χρονολογείται από το 1992. Ακόμη 
και αυτή η μελέτη χαρακτηρίζεται από περιθώριο λάθους +/- 25 %. Το 1992, υπολογιζόταν ότι 
το επίπεδο αλιευμάτων είχε ανέλθει στους 6 304 τόνους. Το 1994, τα αλιεύματα υπολογίζονταν 
στους 5 500 τόνους, αναλογώντας σε αξία 33 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε όμως, δεν υπάρχει 
καμία εκτίμηση σχετικά με τα αλιεύματα. Είναι πιθανόν η ετήσια παραγωγή να κυμαίνεται 
μεταξύ 4 000 και 6 000 τόνων ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες.  
 
Το 1992, οι εξορμήσεις τύπου «Miquelon» αναλογούσαν στο 27 % του συνόλου, αυτές όπου 
γινόταν χρήση κοφινέλλων αναλογούσαν στο 25 %, αυτές όπου γινόταν χρήση διχτυών βυθού 
12 %, αυτές όπου γινόταν χρήση πεζότρατων 6 % και αυτές όπου γινόταν χρήση άλλων 
εργαλείων 30 %. Κατά την προηγούμενη δεκαετία, διαπιστώθηκε μια τάση προτίμησης υπέρ 
των πελαγικών αλιεύσεων. Φαίνεται ότι μετά την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης 
διατάξεων για τη συγκέντρωση των ιχθύων, η εκμετάλλευση των πόρων μεγάλων πελαγικών 
ανερχόταν στο 40 % των εξορμήσεων, δηλαδή περίπου στο 60 % των αλιεύσεων.  
 
Η έλλειψη πληροφοριών και η ποικίλα σύνθεση των αλιευμάτων καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη 
μια ανάλυση της κατάστασης των πόρων. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το ανώτατο όριο 
εκμετάλλευσης των πόρων (μεταξύ 4 και 5 μ.τ./τ.χλμ./έτος) έχει επιτευχθεί. Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι αυτό το ανώτατο υπερκεράσθηκε στις παράκτιες περιοχές μικρού βάθους όπου το βάθος 
είναι μικρότερο των 20 μέτρων. Η υπερεκμετάλλευση είναι περισσότερο εμφανής στην 
περίπτωση ορισμένων ασπόνδυλων ειδών όπως οι αχινοί και οι στρόμβοι (Strombus gigas) (ή 
«lambis»), των οποίων η αλιεία υπόκειται σε ειδική κανονιστική ρύθμιση.  
 
Οι πιο χαρακτηριστικοί παράκτιοι πελαγικοί πόροι είναι τα είδη επιφανείας όπως το 
σκουμπρί, το σαυρίδι, («koulirou», Selar crumenophthalmus), η σαρδέλα και η ζαργάνα 
(«balarou» ή «balaou», Hemiramphus spp.). Αυτά τα είδη, που απαντώνται κυρίως στα ύδατα 
της Καραϊβικής, αλιεύονται κατά κύριο λόγο με πεζότρατες. Η χρήση αυτής της αλιευτικής 
τεχνικής σημαίνει μερική εκμετάλλευση. Ωστόσο, πολλά είναι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα 
νεαρών ιχθύων που ανήκουν σε είδη μεγαλύτερου μεγέθους.Επίσης, ο μη σεβασμός του 
ελάχιστου μεγέθους των οφθαλμών των διχτυών και των κοφινέλλων ασκεί μεγάλες πιέσεις 
κυρίως στους γόνους. 
 
Τα πιο συνηθισμένα πελαγικά είδη ανοικτής θαλάσσης είναι ο τόνος, ο κυνηγός 
(Coryphaena hippurus),το κοπανάκι, το σκουμπρί, το βασιλοσκουμπρί και ορισμένα μικρότερα 
είδη, όπως το χελιδονόψαρο. Αυτά τα είδη αναλογούν στο 60 % των συνολικών αλιευμάτων. 
Πρόκειται γενικά για αποδημητικά είδη που απαντώνται συχνότερα μεταξύ Δεκεμβρίου και 
Ιουνίου και που αποτελούν αντικείμενο της αλιείας τύπου «Miquelon». 
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Η αλιεία μαλακίων και οστρακοειδών (κυρίως αχινών και αστακών) αναλογεί περίπου στο 
3 % των αλιευμάτων. Παρά τον μικρό όγκο των αλιευμάτων, η κατάσταση των πόρων είναι 
πολύ ευπαθής. Το ίδιο ισχύει για ορισμένα βενθοπελαγικά είδη όπως το έγχρωμο φαγγρί 
(Lutjanus purpureus). 
 

10. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Θαλάσσιας Αλιείας και Ιχθυοτροφείων Θαλάσσης, που συστήθηκε 
στα τέλη του 1998, εφάρμοσε ορισμένα μέτρα για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων: 
 

• θέσπιση οκτώ ζωνών όπου ισχύει πλήρης απαγόρευση της αλιείας (βλ. χάρτη: 
Baie du Trésor (Trinité, 1999), Ilet à Ramiers (1999), Sainte-Luce (1999), 
Baie du Robert (2000), Trinité (2002), Petite Anse d'Arlet (2002), Case Pilote (2002) και 
Sainte-Anne. Μελετάται η θέσπιση δύο συμπληρωματικών ζωνών στο Prêcheur-La Perle 
και στο Le François· 

• εγκατάσταση 30 διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων επιπλέον των 15 ήδη 
εγκατεστημένων· 

• κανονιστική ρύθμιση της αλιείας αστακού, στρόμβου (Strombus gigas) και αχινού· 
• εγκατάσταση τριών τεχνητών υφάλων στις προστατευόμενες ζώνες (Ramier, Le Robert 

και Case Pilote) το 2003· 
• μελετάται η σύσταση περιφερειακών βιοτόπων προστασίας. 

 
Οι ζώνες όπου ισχύει απαγόρευση αλιείας έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικές στην 
περίπτωση της μανγκρόβιας βλάστησης ή των πεδίων φυκών, τα οποία αποτελούν ζώνες 
εύρεσης τροφής για ορισμένα είδη. Αυτό ισχύει για τους αστακούς στο Le Robert, όπου 
παρατηρείται αύξηση της παραγωγικότητας. 
 
Όσον αφορά το πρόγραμμα εγκατάστασης διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων, υπολογίζεται ότι 
σε κάθε διάταξη μπορεί να διατηρηθεί συγκέντρωση δέκα σκαφών με μέσο πλήρωμα 
τρεις ναύτες. Το βασικό πρόβλημα αυτού του προγράμματος είναι ότι επί του παρόντος λίγες 
από τις εν λόγω διατάξεις αναγνωρίζονται από τους αλιείς. Αν και φαίνεται να υπάρχει 
δυνατότητα εκμετάλλευσης για ορισμένα είδη βυθού, όπως ο μαυρόπτερος τόνος 
(Thunnus atlanticus), πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη το γεγονός ότι μεταξύ 
100 και 200 ιδιωτικές διατάξεις συγκέντρωσης ιχθύων λειτουργούν παράνομα. 
 
Η αλιεία που ασκείται με τέτοιες διατάξεις διαθέτει το πλεονέκτημα της αυξημένης οικονομικής 
αξίας των ειδών που αλιεύονται. Επιπλέον, επιτρέπει την αποφόρτιση της πίεσης που δέχεται η 
αλιεία βενθοπελαγικών ειδών και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων ανά μονάδα 
αλιεύματος. Συμβάλλει επίσης στην αποτροπή των δραστηριοτήτων σε ζώνες αποκλειστικής 
οικονομικής εκμετάλλευσης των γειτονικών χωρών και στην έναρξη της εκμετάλλευσης όχι και 
τόσο αποδοτικών ειδών λόγω της χαμηλής τους συγκέντρωσης. Εντούτοις, οι επιπτώσεις της 
συγκέντρωσης των πόρων μπορεί να επιφέρουν συγκέντρωση των επιπτώσεων των αλιεύσεων. 
Θα ήταν δέον αυτή η χρήση αυτής της στρατηγικής να συμπληρωθεί με τη θέσπιση μέσων 
αξιολόγησης των εν λόγω πόρων.  
 
Η διαχείριση των πληθυσμών μαλακίων και οστρακοειδών αποτελεί αντικείμενο διαφόρων 
μέτρων: χορήγηση άδειας αποκλειστικά για επαγγελματική αλιεία, αύξηση του ελάχιστου 
μεγέθους των αλιευμάτων, υποχρεωτική δήλωση των αλιευμάτων, κ.λπ. Η αλιεία αχινών ήταν 
απαγορευμένη για πολλά χρόνια, αν και στη συνέχεια επετράπη σε πολύ αυστηρό πλαίσιο. 
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Μεταξύ 1982 και 1983, μια επιδημία αποδεκάτισε τους αχινούς (Tripneustes ventricosus) ενώ 
ταυτόχρονα αυξανόταν η ζήτηση από τους τουρίστες, εξ ου και η αυξημένη πίεση επί των 
πόρων. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύθηκαν οι αλιεύσεις αχινού μεταξύ 1999 και 2002. Από το 
2002, θεσπίσθηκε σύστημα αδειοδότησης και υποβολής δηλώσεων, με χρονικούς και χωρικούς 
περιορισμούς. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο αριθμός των δηλωμένων 
αλιέων αυξήθηκε το 2004, καθώς έως τότε οι αλιείς αχινών συνήθιζαν να μη δηλώνουν τη 
δραστηριότητά τους . 
  
Από τα τέλη του 1999, η αλιεία στρόμβου (Strombus gigas) έχει περιοριστεί σε άτομα με 
σχηματισμένο τον έλικα και με τουλάχιστον 250 γραμμάτια ανοιχτόχρωμης σάρκας. Τα 
αλιεύματα στο πλαίσιο της αλιείας αναψυχής περιορίζονται στα τρία κομμάτια ανά άτομο ανά 
ημέρα. 
 
Η αλιεία αστακού επιτρέπεται μόνο στους μη επαγγελματίες αλιείς μεταξύ Απριλίου και 
Νοεμβρίου, υπό τον όρο ότι γίνεται χειρωνακτικά. Επίσης, υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος 
ανάλογα με το είδος.  
 
Η χρήση κοφινέλλων και διχτυών απαγορεύεται στους μη επαγγελματίες και οι οφθαλμοί των 
κοφινέλλων πρέπει να υπερβαίνουν τα 31 χιλιοστά. Εάν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των 
δηλωμένων αλιέων, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο τηρείται αυτός ο κανόνας. 
 
Η υποκατάσταση της αλιευτικής δραστηριότητας από τουριστικές εκδρομές επέτρεψε την 
αποφόρτιση της πίεσης της αλιείας επί των περιοχών μικρότερου βάθους σε ορισμένους 
οικισμούς.  
 

11. Η ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 
Οι θερμοκρασίες στη Μαρτινίκα εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον που ευνοεί τη συνεχή εκτροφή 
ειδών υδατοκαλλιέργειας, καθώς επιτρέπει πολλούς κύκλους ζωής ετησίως σε είδη με σύντομο 
κύκλο ζωής. Παρά την υψηλή κατανάλωση, η παραγωγή υδατοκαλλιεργειών δεν 
προσαρμόζεται στις προτιμήσεις της εντόπιας κατανάλωσης και προορίζεται σε μεγάλο βαθμό 
για κατανάλωση από τους τουρίστες.  
 
Εκτός από τον σταθμό του Ifremer (Γαλλικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκμετάλλευσης των 
Θαλάσσιων Υδάτων), άλλοι σημαντικοί φορείς στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στη 
Μαρτινίκα είναι οι εξής: 
 

• η ADAM (Ένωση για την Ανάπτυξη της Υδατοκαλλιέργειας της Μαρτινίκας), που 
ιδρύθηκε το 1981 και διεξάγει πειράματα, παρέχει κατάρτιση και διαχειρίζεται ένα 
εκκολαπτήριο λυκόψαρου Καραϊβικής· 

• η Adepam (Ένωση για την Υπεράσπιση των Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας της 
Μαρτινίκας), η οποία παρέχει προσανατολισμό και τεχνική και διοικητική στήριξη στις 
νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις. Ιδρύθηκε το 1997 και αριθμεί 20 εταίρους. Διαθέτει δύο 
εκκολαπτήρια γόνων χριστόψαρου και νυμφών ποταμίσιας καραβίδας· 

• η Coopaquam (Συνεταιρισμός Υδατοκαλλιεργητών τα Μαρτινίκας), η οποία συστήθηκε 
το 2005 από 12 παραγωγούς. Ασχολείται με τη συσκευασία, τη μεταποίηση και την 
εμπορία προϊόντων γλυκού και αλμυρού νερού. 
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Διάφορες συγκυρίες εξηγούν γιατί δεν στάθηκε δυνατή η ανάπτυξη προγραμμάτων μεγάλης 
εμβέλειας: η ασθενής ανάπτυξης των τεχνικών παραγωγής, η έλλειψη οργάνωσης στον τομέα, ο 
προσανατολισμός της παραγωγής προς είδη λιγότερο γνωστά στην αγορά, το υψηλό κόστος 
μεταφοράς του υλικού και των πρώτων υλών ιχθυοτροφών, η μεγάλη απόσταση από την 
ευρωπαϊκή αγορά, ο ανταγωνισμός με άλλους τομείς που επίσης εστιάζουν στην παράκτια ζώνη 
και κυρίως η διαθεσιμότητα γόνων. Η υποχώρηση της παραγωγής ποταμίσιων καραβίδων 
οφείλεται κατά πρώτον στις ιικές ασθένειες που εμφανίστηκαν στην παραγωγή νυμφών.Βέβαια, 
υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως η έλλειψη προσαρμογής του συστήματος συνεχούς 
εκτροφής, ο εκφυλισμός του είδους (όλα τα άτομα κατάγονται από τέσσερα άτομα από τη νήσο 
Μαυρίκιος, τα οποία είχαν εισαχθεί το 1975), η πίεση που ασκείται στην ποιότητα των υδάτων 
από τις γεωργικές δραστηριότητες ή τα προβλήματα της ποιότητας ιχθυοτροφών. 
 
Κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις διαθέτουν πολύ περιορισμένα αποθέματα, η πραγματική 
παραγωγή υπολείπεται των δυνατοτήτων τους και συχνά σημειώνονται κρίσεις στον εν λόγω 
κλάδο. Οι σημαντικότερες ήταν το 1996 («Marobrachium Caraibe Culture», «La Pisciculture» 
και «SICA Aquacole») και το 2005 («Madin'aqua Pêche» και «Aquasea»), αν και επίσης 
σημειώθηκαν κρίσεις το 2000 («Seamar») και το 2003 («Seguineau Aquaculture» και 
«Ocean Farms-Martinique»). Κατά συνέπεια, η παραγωγή της υδατοκαλλιέργειας γλυκού 
ύδατος δεν αναπτύσσεται, αλλά αντίθετα υποχωρεί. Η υδατοκαλλιέργεια θαλάσσης εμφανίζει 
κάποια ανάπτυξη, αν και ήπια, χάρη στην παραγωγή των λυκόψαρων Καραϊβικής. 
 
Με την ενθάρρυνση του περιφερειακού συμβουλίου, η υδατοκαλλιέργεια ξεκίνησε στη 
Μαρτινίκα στο δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1970 με την παραγωγή ποταμίσιων καραβίδων 
(«ouassous» ή «σεβρέτες») (Macrobrachium rosenbergii), βάσει του μοντέλου των «πράσινων 
υδάτων» που αναπτύχθηκε στη Χαβάη από τους Fujimara και Okamoto το 1972. 
 
Το 1979, με την υποστήριξη του CNEXO (Εθνικό Κέντρο για την Εκμετάλλευση των Ωκεανών, 
πρόδρομος του Ifremer), εισήχθη μια πιο ελεγχόμενη τεχνική. Στη συνέχεια, το 1982, μια 
εταιρεία συλλογικών γεωργικών συμφερόντων («SICA AQUACOLE») εγκατέστησε ένα πρώτο 
εκολλαπτήριο, με παραγωγή 7 έως 8 εκατομμυρίων νυμφών. 
 
Μετά τις αποτυχημένες απόπειρες παραγωγής λαβρακίου εξαιτίας κάποιων ιικών ασθενειεών, 
οι πρώτες απόπειρες εμπορικής παραγωγής λυκόψαρου Καραϊβικής (ή τροπικού μυλοκοπίου, 
Sciaenops ocellatus) και χριστόψαρου (Oreochromis spp.) σημειώθηκαν το 1986, 
αντιμετωπίζοντας τις ιικές ασθένειες στους γόνους. Η εισαγωγή ειδών πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο μια κοινής πρωτοβουλίας της ADAM (Ένωση για την Ανάπτυξη της 
Υδατοκαλλιέργειας στη Μαρτινίκα), του ISTPM (Εξειδικευμένο Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Τεχνολογίας και Αλιείας) και του CNEXO, μέσω ενός πρώτου έργου εκτροφής αλιευμένων 
γόνων. Το 1984, τοIfremer άνοιξε και πάλι ένα πρώτο πειραματικό ιχθυοτροφείο. 
  
Τη δεκαετία του 1990, ορισμένα γεγονότα επέδρασαν αρνητικά στην υδατοκαλλιέργεια 
(τυφώνες, επιδημίες, κ.λπ.) και έφεραν σε δύσκολη θέση έναν τομέα με μικρή διαφοροποίηση 
και ασθενή διάρθρωση. Από το 1995, μετά την οικονομική κρίση και τη δικαστική εκκαθάριση 
της SICA Aquacole, η παραγωγή μειώθηκε σημαντικά και χορηγήθηκαν περιφερειακές 
ενισχύσεις και πόροι από το ΧΜΠΑ για τη βελτίωση των δομών της υδατοκαλλιέργειας, 
προωθώντας συγκεκριμένα την παραγωγή γόνων.  
 
Μεταξύ 1995 και 1998, άνοιξε πειραματική ιχθυοκαλλιέργεια της ADAM στο Saint-Pierre. 
Εντούτοις, η ADAM από το 2003 δεν παράγει πλέον γόνους λόγω διαφόρων τεχνικών 
προβλημάτων. 
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Οι επιχειρήσεις της οικογένειας Mangatal («Aquapiculture» και «Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée La Digue») και η «Aqua Nord Caraïbes» επίσης έλαβαν περιφερειακές 
ενισχύσεις και πόρους από το ΧΜΠΑ για την παραγωγή γόνων. 
 
Τρεις εργαζόμενοι της SICA Aquacole ίδρυσαν την αστική εταιρεία γεωργικής εκμετάλλευσης 
«Martinique Aquaculture», η οποία στην αρχή ασχολούταν μόνο με την παραγωγή και εκτροφή 
χριστόψαρου. Το 2002, όμως, έλαβαν περιφερειακές ενισχύσεις για την παραγωγή γόνων 
λυκόψαρου Καραϊβικής.  
 
Το 2001, το Ifremer εισήγαγε την έννοια του «ιχθυοτροφείου περιορισμένης κλίμακας», που για 
πρώτη φορά εφαρμόστηκε πειραματικά στις εγκαταστάσεις της Aquanord στο Le Carbet. 
 
Το 2004, η παραγωγή ανήλθε στους 95 τόνους (10 τόνοι ποταμίσιες καραβίδες, 12 τόνοι 
χριστόψαρα και 75 τόνοι λυκόψαρα Καραϊβικής). 
 
Υπάρχουν περιφερειακές ενισχύσεις για την αγορά γόνων λυκόψαρου Καραϊβικής. Επίσης, η 
περιφέρεια χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τον λουτζιάνο 
κιτρινόουρο (Ocyurus chrysurus). Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει τη 
διαχείριση των γεννητόρων, τη βελτίωση των παραμέτρων εκτροφής του λυκόψαρου 
Καραϊβικής, τον εκσυγχρονισμό της πιλοτικής εκμετάλλευσης του Robert και τους 
πειραματισμούς με την κόμπια (Rachycentron canadum). Πράγματι, η κόμπια μπορεί να 
αποτελέσει ενδιαφέρουσα παραγωγή δεδομένου ότι φθάνει τα έξι έως επτά κιλά ένα χρόνο μετά 
την εκκόλαψη και διαθέτει πολύ καλές δυνατότητες μεταποίησης. Παρόλο που αρχικά 
παραγόταν στη Δύση, έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Ασία και συγκεκριμένα στην Ταϊβάν.  
 

12. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
Η ενίσχυση του ΧΜΠΑ προς τη Μαρτινίκα για την περίοδο 2000-2006 αυξήθηκε κατά 
1,6 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την περίοδο 1994-1999 και αναλογεί περίπου στο 2 % του 
ΑΕγχΠ που παράγεται από την αλιεία. Μεταξύ 1994 και 2005, ο κλάδος της αλιείας της 
Μαρτινίκας έλαβε ποσό λίγο μεγαλύτερο των 8 εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή κοινοτικών 
ενισχύσεων από το ΧΜΠΑ, ένα μικρότερο ποσό από το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ και καμία 
αντισταθμιστική ενίσχυση λόγω της εξόχως απόκεντρης θέσης της, εξαιτίας της ανυπαρξίας 
εξαγωγών. Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη το χαμηλό επίπεδο χρήσης των διαθέσιμων 
οικονομικών μέσων. Την περίοδο  1994-1999, χρησιμοποιήθηκε μόνο το 57 % των διαθέσιμων 
πόρων. 
 
Η καθυστέρηση στην εκκίνηση των δράσεων την περίοδο 1994-1999 μπορεί να αποδοθεί στην 
εκμάθηση των μηχανισμών του DOCUP, στην ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού και στα 
προβλήματα ερμηνείας του κανονισμού περί ισχύος και των κριτηρίων επιλεξιμότητας για 
ορισμένες δράσεις. 
 

• Ο στόλος: η Μαρτινίκα ουσιαστικά δεν έχει κάνει χρήση των κοινοτικών ενισχύσεων 
του ΧΜΠΑ παρά τις δυνατότητες που υπήρξαν κατά την υπό εξέταση περίοδο και 
στράφηκε αποκλειστικά στις περιφερειακές ενισχύσεις. 

• Προστασία και ανάπτυξη των πόρων ιχθυοκαλλιέργειας: ποσό ύψους 579 000 ευρώ 
χορηγήθηκε στο εν λόγω μέτρο, δηλαδή το 8 % των πόρων που διατέθηκαν από το 
ΧΜΠΑ σε αυτό το διαμέρισμα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού (507 000 ευρώ) 
χορηγήθηκε την περίοδο 1999-2004. Αυτές οι ενισχύσεις χρηματοδότησαν τη 
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δημιουργία των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών για την προστασία των ακτών, 
το πρόγραμμα για τις διατάξεις συγκέντρωσης ισχύων, καθώς και τη δημιουργία 
τεχνητών υφάλων που επιτρέπουν την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. 

• Υποδομές και εξοπλισμός: 5 εκατομμύρια ευρώ χορηγήθηκαν μεταξύ 1994 και 2004 
μέσω του ΧΜΠΑ για τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών λιμένων, 
δηλαδή το 70 % των πόρων που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
Την περίοδο 2001-2006, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ χορηγήθηκαν από το ΕΤΠΑ. Οι 
εν λόγω ενισχύσεις στηρίζουν το σύστημα λιμενικών εξοπλισμών που εγκρίθηκε από το 
γενικό συμβούλιο (βλ. 8. ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ). 

• Υδατοκαλλιέργεια: το ΧΜΠΑ χορήγησε 1,3 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση στην 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μαρτινίκα, δηλαδή το 18 % του προϋπολογισμού, 
και το μεγαλύτερο μέρος του ποσού χορηγήθηκε πριν το έτος  2000 (βλ. 11. Η 
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ). Παρά αυτές τις ενισχύσεις, ο κλάδος δεν αναπτύχθηκε 
ιδιαίτερα, λόγω της κρίσης στον τομέα παραγωγής ποταμίσιων καραβίδων. Ωστόσο, η 
θαλάσσια παραγωγή του λυκόψαρου Καραϊβικής έχει αναπτυχθεί και σύντομα θα 
εισαχθούν και άλλα είδη.  

• Μεταποίηση και εμπορία: αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των μικρών 
επιχειρήσεων συσκευασίας θαλάσσιων προϊόντων για εγχώρια κατανάλωση. Αντιστοιχεί 
σε αμελητέο ποσοστό του προϋπολογισμού του ΧΜΠΑ για την υπό εξέταση περίοδο.  

 13. ΕΡΕΥΝΑ 
 
Από το 1970, το Ifremer διαθέτει αντιπροσωπεία στις Αντίλλες, εγκατεστημένη στον κόλπο 
Le Robert. Η αντιπροσωπεία αυτή εστιάζει τις δραστηριότητές της στη θαλάσσια τροπική 
υδατοκαλλιέργεια και την ανάπτυξη της αλιευτικής δραστηριότητας.  
 
Η δραστηριότητά της έχει μεταφραστεί στη σύσταση εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας και 
στην εγκατάσταση διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων για τα μεγάλα πελαγική είδη, 
συγκεκριμένα τον κυνηγό (Coryphaena hippurus). Όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, η 
δραστηριότητά της επικεντρώνεται στην παραγωγή λυκόψαρου Καραϊβικής. 
 
Ο σταθμός διαθέτει δύο περιφερειακά εργαστήρια: το ένα εστιάζει στους θαλάσσιους πόρους 
και το άλλο στη βιολογία των θαλάσσιων οργανισμών υπό εκμετάλλευση, με χερσαίες σύρτες 
αναπαραγωγής και εκτροφής και κλωβούς εντός της θάλασσας. 
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14. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 
Περιφερειακό Συμβούλιο της 
Μαρτινίκας http://www.region-martinique.mq/

Martinique Nature http://www.martinique-nature.com/

Ευρετήριο της Μαρτινίκας  http://www.annuaire-martinique.com/

Νομαρχία της Περιφέρειας της 
Μαρτινίκας  http://www.martinique.pref.gouv.fr/

Υπουργείο Υπερπόντιων Εδαφών http://www.outre-mer.gouv.fr/

Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο της Μαρτινίκας http://www.martinique.cci.fr/

Γενικό Συμβούλιο της Μαρτινίκας http://www.cgste.mq/homepge/internet/idefault.htm

Γενικό Συμβούλιο της Μαρτινίκας http://www.cg972.fr/site/html/index.php

Ένωση Δημάρχων της Μαρτινίκας http://www.maires-martinique.org/

Περιφερειακό Συμβούλιο της 
Μαρτινίκας http://www.cr-martinique.fr/index.php

INFOMARTINIQUE http://www.infomartinique.com/

Ένωση της Μαρτινίκας για την 
Προώθηση της Βιομηχανίας http://www.industriemartinique.com/index1.php

Υπηρεσία Ανάπτυξης της Γεωργικής 
Οικονομίας των Υπερπόντιων 
Διαμερισμάτων 

http://www.odeadom.fr/index.html
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