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Τα ενηµερωτικV σηµει;µατα που συντVσσονται απ` την ΕιδικZ ΟµVδα για τη ∆ιεbρυνση της Γραµµατε\ας του Ευρωπαεκοb Κοινοβουλ\ου α ðïóκοποbν στην
παρουσ\αση µε συστηµατικ` και συνοπτικ` τρ`πο, του σηµε\ου στο οπο\ο βρ\σκονται οι συζητZσεις σχετικV µε τα διVφορα ζητZµατα της διεbρυνσης της Wνωσης
και τις θXσεις των κρατ;ν µελ;ν, των υποψηφ\ων χωρ;ν και των Ευρωπαεκ;ν ΟργVνων. Τα ενηµερωτικV σηµει;µατα θα ενηµερ;νονται µε την πρ`οδο των
διαπραγµατεbσεων,  Xχουν Zδη δηµοσιευτε\ στα ακ`λουθα ενηµερωτικV σηµει;µατα:
Αριθµ`ς Τ\τλος Αριθ. PΕ Ηµεροµην\α Γλ;σσες
 1 Η Κbπρος και η διεbρυνση της ΕΕ 167.284/αναθ.2 30.06.98 ϑλες
 2 Η Ουγγαρ\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.296/αναθ.1 13.08.98 ϑλες
 3 Η Ρουµαν\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.297/αναθ.1 16.10.98 ϑλες
 4 Η ∆ηµοκρατ\α της Τσεχ\ας και η διεbρυνση της ΕΕ 167.335/αναθ.1 08.09.98 ϑλες
 5 Η ΜVλτα και η διεbρυνση της ΕΕ 167.350/αναθ.1 07.09.98 ϑλες
 6 Η Βουλγαρ\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.392/αναθ.1 26.10.98 ϑλες
 7 Η Τουρκ\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.407/αναθ.1 27.10.98 ϑλες
 8 Η Εσθον\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.409/αναθ.1 08.10.98 ϑλες
 9 Η Σλοβεν\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.531 20.04.98 ϑλες
10 Η Λετον\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.532/αναθ.1 17.12.98 ϑλες
11 Η Λιθουαν\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.533/αναθ.1 27.08.98 ϑλες
12 Η Πολων\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.587/αναθ.1 20.10.98 ϑλες
13 Η Σλοβακ\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.609 12.05.98 ϑλες
14 Η Ρωσ\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.734 09.06.98 ϑλες
15 Τα θεσµικV ζητZµατα της διεbρυνσης της ΕΕ 167.299 13.02.98 DE-EN-ES-FR-IT
16 Wλεγχος και προστασ\α των οικονοµικ;ν της ΕΕ εν`ψει της διεbρυνσης     167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Η περιβαλλοντικZ πολιτικZ και η διεbρυνση της ΕΕ 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 Η ΕυρωπαεκZ ∆ιVσκεψη και η διεbρυνση της ΕΕ 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 ∆ηµοσιονοµικV ζητZµατα της διεbρυνσης της ΕΕ 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Η δηµοκρατ\α και ο σεβασµ`ς των ανθρωπ\νων δικαιωµVτων στη διαδικασ\α

της διεbρυνσης της ΕΕ 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 Η διεbρυνση της ΕΕ και η ΟικονοµικZ και ΚοινωνικZ ΣυνοχZ 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 ΠαρVρτηµα στατιστικZς σχετικV µε τη διεbρυνση της ΕΕ 167.614/αναθ.2 27.10.98 EN
23 ΝοµικV ζητZµατα της διεbρυνσης της ΕΕ 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 ΠροενταξιακZ στρατηγικZ για τη διεbρυνση της ΕΕ 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Συνεργασ\α στον τοµXα της δικαιοσbνης και των εσωτερικ;ν υποθXσεων στη

διαδικασ\α διεbρυνσης της ΕΕ 167.690 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
26 Τα δικαι;µατα των γυναικ;ν και η διεbρυνση της ΕΕ 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 Η διεbρυνση της ΕΕ και η γεωργ\α 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Η Ελβετ\α και η διεbρυνση της ΕΕ 167.777 10.09.98     ϑλες
29 Η διεbρυνση της ΕΕ και η αλιε\α 167.799 12.10.98   ϑλες
Για να λVβετε αντ\γραφα των παραπVνω ενηµερωτικ;ν σηµειωµVτων, παρακαλοbµε επικοινωνZστε µε:

Την κ. Ε. Deguffroy, Λουξεµβοbργο, SCH Γραφε\ο 602, Τηλ. (352) 4300-22906 / τηλεοµοιοτυπ\α: (352) 4300-29027
ΕιδικZ ΟµVδα για τη ∆ιεbρυνση, ΒρυξXλλες, LEO 06D119, τηλ. (32 2) 284 2381 / τηλεοµοιοτυπ\α: (32 2) 284 4984
ΕιδικZ ΟµVδα για τη ∆ιεbρυνση, Στρασβοbργο, IP2 447, τηλ. (33 3) 8817-4408 / τηλεοµοιοτυπ\α: (33 3) 8817-9059
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Σbνοψη

Το θXµα της αλιε\ας συχνV Xχει προκαλXσει προβλZµατα και επιπλοκXς σε
προηγοbµενες διευρbνσεις της ΕυρωπαεκZς Κοιν`τητας και ιδια\τερα εκε\νες του 1973 και
του 1986.  Καθ;ς οι χ;ρες της πρ;της φVσης της ΑτζXντας 2000 προετοιµVζουν τις οικονοµ\ες
και τα νοµικV τους συστZµατα για µελλοντικZ συµµετοχZ στην ΕΕ, το ζZτηµα της
καλbτερης δυνατZς ενσωµVτωσης των χωρ;ν της κεντρικZς και της ανατολικZς Ευρ;πης
(ΧΚΑΕ) απασχολε\ `λους τους ενδιαφερ`µενους. Το παρ`ν Xγγραφο επικεντρ;νεται στην
κατVσταση της αλιε\ας των χωρ;ν της κεντρικZς και της ανατολικZς Ευρ;πης απ` την
Vποψη της επιτυχοbς συµµετοχZς τους στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ. Λ`γω της
µεγαλbτερης αναγκαι`τητας της Xρευνας που αφορV το πρ;το κbµα των µελ;ν της
ανατολικZς Ευρ;πης, στο παρ`ν θα εξεταστοbν µε λεπτοµXρειες µ`νο αυτXς οι χ;ρες και
ειδικ`τερα εκε\νες που διαθXτουν θαλVσσια αλιε\α.  Για µια λεπτοµερXστερη ανασκ`πηση,
παρακαλοbµε συµβουλευτε\τε τη µελXτη της Γ∆IV µε τον \διο τ\τλο, Η διεbρυνση της ΕΕ
και η αλιε\α.

ΚατV τη χρονικZ στιγµZ της σbνταξης του παρ`ντος, η διαδικασ\α επιλογZς της ΕιδικZς
ΟµVδας για τη ∆ιεbρυνση ε\χε Zδη λVβει χ;ρα πολυµερ;ς αλλV ξεχωριστV µε τις δbο οµVδες
χωρ;ν.  Η ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ αποτελε\ Xνα απ` τα κεφVλαια που Xχουν Zδη
εξεταστε\ και τα υπ`λοιπα θα Xχουν εξεταστε\ ως το ∆εκXµβριο 1998.  Ωστ`σο, πρXπει να
τονιστε\ `τι οι πραγµατικV προβληµατικο\ τοµε\ς θα εξεταστοbν µ`νο κατV τη φVση διµερ;ν
διαπραγµατεbσεων, η οπο\α θα ξεκινZσει στις αρχXς του 1999.  ϑσον αφορV την αλιε\α,
κατV την πρ;τη φVση, η Πολων\α και η Εσθον\α ε\ναι οι µ`νες χ;ρες που διαθXτουν
σηµαντικZ βιοµηχαν\α θαλVσσιας αλιε\ας.  Με την XνταξZ τους, η ΘVλασσα της ΒαλτικZς,
µε τα χαµηλV επ\πεδα αλατ`τητας και αποτελXσει αναπ`σπαστο τµZµα των θαλασσ;ν της
ΕΕ. Η Σλοβεν\α αποτελε\ στην πραγµατικ`τητα τη µοναδικZ Vλλη παρVκτια χ;ρα της φVσης
1, ωστ`σο η αλιευτικZ της βιοµηχαν\α ε\ναι µικρZ.

Η µοναδικZ προηγοbµενη Xνταξη που αφοροbσε µια χ;ρα µε κατευθυν`µενη οικονοµ\α
(ΛαεκZ ∆ηµοκρατ\α της Γερµαν\ας), παρV τη µοναδικ`τητV της, παρXχει \σως ορισµXνες
ενδε\ξεις για την πιθανZ µελλοντικZ ανVπτυξη της ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς. Η ΕΚ
αποδXχθηκε την ισχb των συµφωνι;ν µε τρ\τες χ;ρες που ε\χε υπογρVψει η ΛαεκZ
∆ηµοκρατ\α της Γερµαν\ας.  Ο στ`λος λειτουργοbσε µε πλεονVζουσα παραγωγικZ
ικαν`τητα και Xπρεπε να καταστε\ ανταγωνιστικ`ς στην ελεbθερη αγορV.  ∆εν λZφθηκε
κανXνα ειδικ` µεταβατικ` µXτρο, αντ\θετα η ΕΚ συµπεριXλαβε τη ΛαεκZ ∆ηµοκρατ\α της
Γερµαν\ας στις διαρθρωτικXς της πολιτικXς, παρXχοντας ειδικ`τερα στις αλιευτικXς
βιοµηχαν\ες της περιοχZς Mecklenburg-Vorpommern Xνα πολb µεγαλbτερο ποσοστ` της
áðαρα\τητης βοZθειας. Το µXλλον θα δε\ξει κατV π`σον η µεταρρbθµιση των διαρθρωτικ;ν
ταµε\ων που σZµερα ε\ναι υπ` συζZτηση, θα εµποδ\σει την πρ`σβαση των χωρ;ν της
κεντρικZς και της ανατολικZς Ευρ;πης σε αυτV τα κεφVλαια.   Ωστ`σο, µια σηµαντικZ
διαφορV µεταξb αυτZς της Xνταξης και εκε\νων που προτε\νονται στα πλα\σια της ΑτζXντας
2000 ε\ναι `τι οι χ;ρες της κεντρικZς και της ανατολικZς Ευρ;πης θα Xχουν Zδη περVσει
(θεωρητικV) απ` τη µεταβατικZ διαδικασ\α σε µια οικονοµ\α της αγορVς κατV την XνταξZ
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τους στη ΕΕ, εν; η ΛαεκZ ∆ηµοκρατ\α της Γερµαν\ας υποβλZθηκε στο θεραπευτικ` σοκ της
Vµεσης µετατροπZς  του συστZµατ`ς της.

Wχει γ\νει σαφXς `τι στην αλιευτικZ πολιτικZ, ως κοινZ πολιτικZ, δεν δ\δεται η
απαιτοbµενη προσοχZ στη διαδικασ\α της διεbρυνσης. Wχουν προσδιοριστε\ κοινV
προβλZµατα σε κVθε περ\πτωση και ειδικ`τερα εκε\να που αφοροbν την Xλλειψη
κατVλληλων στατιστικ;ν και πληροφορι;ν για τους στ`λους και τα αλιεbµατα.  Το παρ`ν
Xγγραφο αποσκοπε\ να παρVσχει µια γενικZ ανασκ`πηση της κατVστασης, ωστ`σο απXχει
πολb απ` το να εξαντλZσει το θXµα. ϑπου αυτ` Zταν δυνατ`, Xχουν περιληφθε\ χρZσιµες
διευθbνσεις και πηγXς για περισσ`τερες πληροφορ\ες.

Ο ρ`λος του Ευρωπαεκοb Κοινοβουλ\ου και των Vλλων
ΟργVνων

Η µελλοντικZ διεbρυνση της ΕΕ Xρχεται σε µια χρονικZ στιγµZ µεγVλης αβεβαι`τητας
ως προς το µXλλον της ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς.   Οι καθορισµXνοι στ`χοι της ΚοινZς
ΑλιευτικZς ΠολιτικZς διασαφην\στηκαν το 1991 απ` την ΕυρωπαεκZ ΕπιτροπZ και Xχουν
ως ακολοbθως:

C Επ\τευξη βι;σιµης αλιε\ας.
C ΑποφυγZ ανεπιθbµητων επιπτ;σεων στις αλιευτικXς κοιν`τητες που εξαρτ;νται σε

σηµαντικ` βαθµ` απ` την αλιε\α.
C ΕξασφVλιση σταθερZς τροφοδοσ\ας των καταναλωτ;ν σε λογικXς τιµXς.
C ΣυνεισφορV στην οικονοµικZ και κοινωνικZ συνοχZ στην ενια\α ΕυρωπαεκZ αγορV.

ΕπιπλXον καθορ\στηκαν οι ακ`λουθοι βραχυπρ`θεσµοι στ`χοι:
C Με\ωση των αλιευ`µενων ποσοτZτων απ` τα σηµερινV επ\πεδα σε εκε\να που 

εξασφαλ\ζουν τη βιωσιµ`τητα της αλιε\ας.
C Με\ωση του µεγXθους των στ`λων σε επ\πεδα επιτρεπτV, βVσει της ανVγκης για

βιωσιµ`τητα.
C Ελεγχ`µενος περιορισµ`ς της απασχ`λησης στην αλιε\α και προσφορV εναλλακτικZς

εργασ\ας σε περιοχXς που εξαρτ;νται σε σηµαντικ` βαθµ` απ` την αλιε\α.

ΘεωρητικV, η εξα\ρεση που επιτρVπηκε σε ορισµXνους τοµε\ς απ` την ελευθερ\α
πρ`σβασης σε αλιευτικV πεδ\α της ΕΕ (Uρθρα 6 και 7 του Κανονισµοb 3760/92) θα πVψει
να ισχbει τον ΙανουVριο του 2003.  ΚατV συνXπεια, αυτZ η ηµεροµην\α θεωρε\ται ως
ορ`σηµο για το µXλλον της ΚοινZς ΑλιευτικZ ΠολιτικZς.  Μια λεπτοµερZς σbνοψη των
ζητηµVτων που προκbπτουν απ` τη συζZτηση για τις µεταρρυθµ\σεις δ\δεται στην αναφορV
του Οκτωβρ\ου 1997 της κας Fraga (A4-029/97 - INI0476).  Το ζZτηµα της διεbρυνσης της
ΕυρωπαεκZς Wνωσης Xφερε óôï ðñïóêÞíéï το µXλλον των διαρθρωτικ;ν ταµε\ων της
ΕυρωπαεκZς Wνωσης. Υπ` την παροbσα µορφZ τους, τα διαρθρωτικV ταµε\α θα µποροbσαν
να καλbψουν `λα τα υποψZφια µXλη και να δηµιουργZσουν µια  µη αποδεκτZ επιβVρυνση
για τους π`ρους. Η κριτικZ της ΕπιτροπZς Αλιε\ας του Ευρωπαεκοb Κοινοβουλ\ου για τις
προγραµµατισµXνες µεταρρυθµ\σεις των διαρθρωτικ;ν ταµε\ων που περιλαµβVνονται στην
ΑτζXντα 2000 γ\νεται ολοXνα και πιο Xντονη. Θεωρε\ `τι ο τοµXας αυτ`ς της αλιε\ας Xχει
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παραγκωνιστε\ και γενικV επιθυµε\ να Xχει την \δια αντιµετ;πιση µε τον τοµXα της
γεωργ\ας. Με δεδοµXνο `τι τα διαρθρωτικV ταµε\α και ειδικ`τερα τα κεφVλαια εκε\να που
χορηγZθηκαν απ` το 1994 και µετV στο πλα\σιο του ΧΜΠΑ, καλbπτουν Xνα µεγVλο
ποσοστ` της χρηµατοδ`τησης της ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς, οποιεσδZποτε αλλαγXς
επXλθουν, πιθαν`τατα θα  Xχουν σηµαντικ` αντ\κτυπο.  ( Τα διαρθρωτικV ταµε\α
χρησιµοποιοbνται για το γενικ` εκσυγχρονισµ` της βιοµηχαν\ας και της υποδοµZς της,
γεγον`ς που στην πρVξη σηµα\νει τ`σο την απ`συρση απαρχαιωµXνων σκαφ;ν `σο και τον
εκσυγχρονισµ` του στ`λου.  H  ανVπτυξη του στ`λου πραγµατοποιε\ται σbµφωνα µε τις
ποσοστ;σεις που εξασφαλ\ζουν τη βιωσιµ`τητα των αποθεµVτων, `πως καθορ\ζονται στο
ΠολυετXς Πρ`γραµµα  Προσανατολισµοb (ΠΠΠ)).

Wνα παρVδειγµα αυτZς της κριτικZς αποτελε\ η γνωµοδ`τηση της κας Fraga (PE 227.869
- AVC98090), στην οπο\α προτε\νεται να οριστοbν µε µεγαλbτερη σαφZνεια οι περιοχXς που
εξαρτ;νται απ` την αλιε\α στο πλα\σιο του νXου Στ`χου 2,  συµπεριλαµβVνοντας τις µη
παρVκτιες περιοχXς που εξαρτ;νται απ` τη µεταπο\ηση και την υδατοκαλλιXργεια. 
ΑνXφερεται επ\σης `τι οι νXοι Στ`χοι 1 και 2 αντικατXστησαν την οριζ`ντια εφαρµογZ του
παλαιοb Στ`χου 5β µε µια δbσκαµπτη προσXγγιση που εµποδ\ζει την περιφερειακZ διVθεση
κεφαλα\ων σbµφωνα µε την αρχZ της επικουρικ`τητας.  ΑυτV τα σχ`λια εξετVζονται
λεπτοµερ;ς στη γνωµοδ`τηση του κ. Pérez Royo (PE 227. 868 - COS0695), η οπο\α
επισηµα\νει την Xλλειψη ευελιξ\ας στα κριτZρια της οικονοµικZς ανVπτυξης, που καλbπτει
µια περ\οδο 7 ετ;ν και συνεπ;ς θα Xπρεπε να ε\ναι ανοικτZ για επαναξιολ`γηση στα µXσα
αυτZς της περι`δου, σε περ\πτωση που θα διαπιστων`ταν `τι οι στ`χοι Xνος συγκεκριµXνου
Xργου δεν ε\ναι σαφε\ς.  ΑναφXρει επ\σης `τι Xνας οργανισµ`ς `πως  το ΧΜΠΑ, πρXπει να
λVβει τη µορφZ ταµε\ου ανVπτυξης περιοχ;ν εξαρτ;µενων απ` την αλιε\α κατV τα πρ`τυπα
του  Ταµε\ου ΑγροτικZς ΑνVπτυξης.

ΥπZρξáí επ\σης σηµε\α τριβZς µεταξb του Κοινοβουλ\ου και του Συµβουλ\ου σχετικV
µε το ζZτηµα της ισχbος των συµφωνι;ν µε τρ\τες χ;ρες και αυτ` το θXµα πρXπει να
αποσαφηνιστε\ για να στεφθοbν µε επιτυχ\α οι µεταρρυθµ\σεις και η διεbρυνση. Βλ.
γνωµοδ`τηση του κ. McCartin (PE 227.867).

ΚριτικZ για τις προτειν`µενες µεταρρυθµ\σεις των διαρθρωτικ;ν ταµε\ων Vσκησε επ\σης
στις 15.12.97 και η ΕπιτροπZ των Ðåñéöåñåéþí. 1 Η ΕπιτροπZ προσδι`ρισε την αναγκαι`τητα
της χρηµατοδ`τησης για την καλbτερη εκτ\µηση των αποθεµVτων ιχθbων. Ισχυρ\στηκε `τι
χωρ\ς σωστXς εκτιµZσεις, η ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ δεν θα ε\ναι σε θXση να
λειτουργZσει αποτελεσµατικV και ζZτησε καλbτερο συντονισµ` µεταξb της ΕπιτροπZς, του
Συµβουλ\ου και των περιφερειακ;ν αλιευτικ;ν οργαν;σεων για την καλbτερη δυνατZ
αξιολ`γηση των τοπικ;ν συνθηκ;ν `σον αφορV τα αποθXµατα ιχθbων. ΑυτZ η Vποψη
υποστηρ\ζεται και απ` την ΕπιτροπZ Αλιε\ας του Κοινοβουλ\ου, η οπο\α πιστεbει `τι
πρXπει να εφαρµοστε\ η αρχZ της επικουρικ`τητας στην υλοπο\ηση της ΚοινZς ΑλιευτικZς
ΠολιτικZς και `τι η  αξιολ`γηση της εξVρτησης απ` την αλιε\α δεν πρXπει να εξεταστε\ σε
αποκλειστικV επιστηµονικZ βVση, αλλV κατV την VποψZ της, πρXπει να συµπεριλVβει σε
µεγαλbτερο βαθµ` την Vµεση γν;ση επ\ του θXµατος του τοπικοb πληθυσµοb.

                                                
1
ΕΕ C 379 15/12/1997 σελ. 0001
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Για το λ`γο αυτ`, τα νXα µXλη θα συµµετVσχουν στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ σε µια
περ\οδο αβεβαι`τητας. Ειδικ`τερα τα θXµατα ενδιαφXροντος για τις χ;ρες της κεντρικZς και
της ανατολικZς Ευρ;πης θα ε\ναι η χορZγηση βοZθειας για την ανανXωση των στ`λων και
η ισχbς των συµφωνι;ν µε τρ\τες χ;ρες.

I.  Πολων\α

1. Σηµασ\α για την οικονοµ\α

Σε σbγκριση µε ορισµXνα απ` τα σηµερινV µXλη, η σπουδαι`τητα της αλιευτικZς
βιοµηχαν\ας στην Πολων\α ε\ναι λιγ`τερο σηµαντικZ.  Για παρVδειγµα, το 1996, η
αλιευτικZ βιοµηχαν\α στο σbνολ` της, απασχολοbσε περ\που 40 000 Vτοµα, αντιστοιχ;ντας
µ`νο στο 0,4% του ακαθVριστου εγχ;ριου προε`ντος.  Να σηµειωθε\ `τι η Ισπαν\α, µε Xνα
παρ`µοιο επ\πεδο πληθυσµοb, ε\χε 100 000 αλιε\ς και `τι η αλιευτικZ βιοµηχαν\α της
Πορτογαλ\ας αποδ\δει το 1,5% του ακαθVριστου εγχ;ριου προε`ντος. 

ϑσον αφορV την παραγωγZ, το 1994 αναφXρθηκαν συνολικV 409 173 τ`νοι θαλVσσια
αλιεbµατα  και αλιεbµατα γλυκοb νεροb για ανθρ;πινη κατανVλωση. Αυτ`ς ο αριθµ`ς
µει;θηκε στους 396 000 τ`νους το 1995 και στους 370 232 τ`νους το 19961.

2. Ο στ`λος ανοικτZς θVλασσας

 Τα περισσ`τερα αλιεbµατα, (275 000 απ` 360 000 τ`νους) προXρχονται απ` την αλιε\α
ανοικτZς θVλασσας, απ` τα οπο\α το 92% ε\ναι βακαλVος της ΑλVσκας, 3% κριλ και 5%
τσιµπλVκι του ν`του και Vλλα ε\δη. Οι κbριοι θαλVσσιοι λιµXνες που σχετ\ζονται µε την
αλιε\α ανοικτZς θVλασσας ε\ναι η Gdynia, το Sinouyscie και το Szcsecin. Ωστ`σο, τα 36
αλιευτικV σκVφη - εργοστVσια ανοικτZς θVλασσας (106.9 000 κ`ροι) (στοιχε\α του 1997)
σπVνια ελλιµεν\ζονται σε αυτοbς τους λιµXνες, καθ;ς αλιεbουν στις θVλασσες του Okhotsk
και του Bering, στα νησιV Falklands, στην ΑνταρκτικZ και τη ΝXα Ζηλανδ\α, Xχοντας ως
βVση τοπικοbς λιµXνες.  Επ\σης ο στ`λος επεκτε\νει τις δραστηρι`τητXς του στον
Ατλαντικ`.

Τα τελευτα\α χρ`νια, ο στ`λος των µηχαν`τρατων - εργοστασ\ων ανοικτZς θVλασσας
της Πολων\ας γν;ρισε σηµαντικZ παρακµZ, πXφτοντας απ` 51 σκVφη το 1993 στα 36 το 1997
(µια µε\ωση 57,7%). ΑυτZ η παρακµZ οφειλ`ταν εν µXρει στην απ`φαση να αποσυρθε\ απ`
τα µη αποδοτικV bδατα της ΝXας Γης και της Μαυριταν\ας.  Η Πολων\α βασ\ζεται σε
σηµαντικ` βαθµ` σε συµφων\ες µε τρ\τες χ;ρες, οι οπο\ες παρXχουν σε αυτV τα πλο\α
πρ`σβαση σε αποδοτικXς περιοχXς, `πως η ΘVλασσα του Bering, για την οπο\α Xχει óõíÜøåé
µια µακροχρ`νια συµφων\α µε τη Ρωσ\α.  ΚατV την \δια περ\οδο,  η απασχ`ληση
εργαζοµXνων στο στ`λο σηµε\ωσε µια απ`τοµη µε\ωση.

                                                
1
 Στοιχε\α του Οργανισµοb Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν, Eastfish Fishery Industry Τ`µος 9
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 ΜXχρι πρ`σφατα, η αλιευτικZ βιοµηχαν\α Zταν κρατικZ. Η ΠολωνικZ κυβXρνηση δεν
Vργησε να προβε\ στη σταδιακZ κατVργηση του κεντρικοb συστZµατος σχεδιασµοb και των
διοικητικ;ν αρχ;ν, `πως της ΚεντρικZς ΕπιτροπZς Αλιε\ας.  Αυτ` ε\χε ως συνXπεια την
αποκXντρωση της αλιευτικZς  βιοµηχαν\ας και την ουσιαστικZ Xναρξη των ιδιωτικοποιZσεων.
 Απ` το 1995, οι εταιρ\ες αλιε\ας ανοικτZς θVλασσας ε\τε ε\χαν εν µXρει ιδιωτικοποιηθε\,
(`πως η εταιρ\α "Dalmor SA") ε\τε βρ\σκονταν στη διαδικασ\α της ιδιωτικοπο\ησης.  Ωστ`σο,
η ιδιωτικοπο\ηση του στ`λου ε\ναι µια δbσκολη διαδικασ\α, το κbριο πρ`βληµα της οπο\ας
ε\ναι η Xλλειψη κεφαλα\ων. Χωρ\ς µια νXα εισροZ κεφαλα\ων, ο απαρχαιωµXνος στ`λος 
(35% των µικρ;ν αλιευτικ;ν σκαφ;ν της ΒαλτικZς ε\ναι Vνω των 35 ετ;ν, σbµφωνα µε τον
Οργανισµ` Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν) κατV πVσα πιθαν`τητα δεν θα
ε\ναι ανταγωνιστικ`ς. Εκτ`ς αυτοb, υπVρχουν σοβαρXς αµφιβολ\ες ως προς τη
µακροπρ`θεσµη βιωσιµ`τητα των αλιευτικ;ν επιχειρZσεων στη ΘVλασσα του Okhotsk, στην
οπο\α βασ\ζεται σε σηµαντικ`τατο βαθµ` ο στ`λος ανοικτZς θVλασσας. 

3. Ο στ`λος της ΒαλτικZς.

 ∆εδοµXνου `τι το 90% της συνολικZς αξ\ας και το 61% του συνολικοb αλιεbµατος της
βιοµηχαν\ας προερχ`ταν απ` το στ`λο ανοικτZς θVλασσας, ο στ`λος της ΒαλτικZς
στηριζ`ταν σε Xνα σbστηµα ποσοστ;σεων, στα πλα\σια του οπο\ου δεν υπZρχε πλZρης
εκµετVλλευση των ποσοστ;σεων της  παπαλ\νας και της ρXγγας1. Ο ακ`λουθος π\νακας
παρουσιVζει το βαθµ` εκµετVλλευσης των ποσοστ;σεων που Xχουν εκχωρηθε\ και
χρησιµοποιηθε\ απ` την Πολων\α µεταξb 1994 και 1996. 2

ΕΙ∆ΟΣ 1994 1995 1996

ΒΑΚΑΛΑΟΣ Ποσ`στωση 12 660 25 320 34 185

                      Αλ\ευµα 14 426 25 001 35 968

                   % εκµετVλλευσης         113,9           98,7        103,3

ΡΕΓΓΑ          Ποσ`στωση 121 800 112 800 112 800

                     Αλ\ευµα 49 111 45 676   31 246

                   % εκµετVλλευσης          40,3          40,5            27,7

ΠΑΠΑΛΙΝΑ Ποσ`στωση 172 800 132 000 132 000

                     Αλ\ευµα  44 556  46 182  77 472

                   % εκµετVλλευσης            25,8       35          58,7

ΣΟΛΟΜΟΣ Ποσ`στωση       157      139       125

                    Αλ\ευµα       184      133       125

                   % εκµετVλλευσης         117,2           95,7       100

ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η Ποσ`στωση    8 223  12 950   11 006

                                                
1 Π.χ. το 1991 λ`γω των χαµηλ;ν περιθωρ\ων κXρδους για τα ε\δη της ΒαλτικZς

2
  Στοιχε\α του Οργανισµοb Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν, Eastfish Fishery Industry Τ`µος 9
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                      Αλ\ευµα     8 223  12 577   11 006

 ΣΥΝΟΛΟ    Ποσ`στωση 315 340 283 209 290 746

                      Αλ\ευµα 116 500 129 569 155 817

                   % εκµετVλλευσης               36,91              45,75             53,59

         

 Το 85% του στ`λου ε\ναι τουλVχιστον 15 ετ;ν και µε µικρXς µηχανXς και αποτελε\ται απ`
423 µικρV αλιευτικV σκVφη (µηχαν`τρατες µZκους 17 ως 25 µXτρων) µε συνολικ` εκτ`πισµα
34 000 κ`ρων.  Απ` αυτV, 419 ε\χαν Zδη ιδιωτικοποιηθε\ το 1995 και τα υπ`λοιπα 4 Zταν ακ`µη
κρατικV. Ο στ`λος της ΒαλτικZς Xχει ως βVση τις π`λεις  Hel, Wladyslawowo, Ustka, Darlowo και
Kolobrzeg. ΥπVρχουν επ\σης περ\που 400 µικρV  ιδιωτικV σκVφη (στοιχε\α του 1992) που
αλιεbουν κυρ\ως µε σταθερ` αλιευτικ` εξοπλισµ`, κατV µZκος της ακτZς και στις
λιµνοθVλασσες του Vistula και του Szczecin. Αυτ`ς ο στ`λος γνωρ\ζει µεγVλη παρακµZ και τα
στοιχε\α που αφοροbν το αλ\ευµV του ε\ναι ανακριβZ, καθ;ς στη µεγVλη τους πλειοψηφ\α τα
ψVρια που αλιεbονται πωλοbνται απευθε\ας στον  καταναλωτZ. Ε\ναι αξιοσηµε\ωτο `τι η
συνολικZ αξ\α του αλιεbµατος της ΒαλτικZς παρουσ\ασε µια συνεχZ αbξηση τα τελευτα\α
χρ`νια, απ` 20 900 (σε χιλ. δολλVρια  ΗΠΑ) το 1993 σε 68 754 το 1996.1

4. Εµπ`ριο

***********Στοιχε\α σε τ`νους απ` το 1995************2

ΠαραγωγZ ΕισαγωγXς ΕξαγωγXς ΣυνολικZ
προµZθεια

ΚατV κεφαλZν
προµZθεια (κιλV/Xτος)

ΨVρια για Vµεση
ανθρ;πινη
κατανVλωση
(αλ\ευµα και
αγορXς)

398 100 159 900 299 600 258 400 0.066

ΨVρια για
ζωοτροφXς και
Vλλες χρZσεις

46 800 ∆εν ισχbει 46 800 ∆εν ισχbει ∆εν ισχbει

ΑκαθVριστη αξ\α αλιευτικZς παραγωγZς (1995): 452 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ Z 350         
                                                                                εκατοµµbρια ECU
Εµπ`ριο: Áξ\α εισαγωγ;ν (1995):                            180 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ

                                                
1µε µια τιµZ συναλλVγµατος 2,35 Ζλ`τι : 1 δολVριο ΗΠΑ

2 Στοιχε\α εµπορικοb ισοζυγ\ου του 1995, απ` τον Οργανισµ` Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν, ∆ιεbθυνση
Αλιε\ας: FID,CP,POL Ανασκ`πηση 4

Η Πολων\α εξVγει περισσ`τερα φρXσκα ψVρια απ= `τι εισVγει (απ` Vποψη αξ\ας). ΜVλιστα
τα πολωνικV σκVφη Xχουν αρχ\σει να αποδ\δουν τα αλιεbµατV τους απευθε\ας στην αγορV της
ΕΕ, κυρ\ως στο λιµXνα της νZσου Bornholm της ∆αν\ας.  ΑυτZ η εξXλιξη Xχει ζηµι;σει την
ΠολωνικZ µεταποιητικZ βιοµηχαν\α, αλλV απ` την Vλλη πλευρV ε\ναι επωφελZς για την
αλιευτικZ βιοµηχαν\α και την εθνικZ οικονοµ\α, καθ;ς οι τιµXς της ∆αν\ας ε\ναι διπλVσιες
απ` εκε\νες της Πολων\ας.  Οι τιµXς στην ΠολωνικZ αγορV Xχουν αυξηθε\ απ` το 1989 (οι
τιµXς των ψαρι;ν κατV την περ\οδο 1989-1990 αυξZθηκαν κατV 266%), εν µXρει λ`γω της
γενικZς αbξησης των τιµ;ν των τροφ\µων (220% κατV την \δια περ\οδο) που ακολοbθησε τα
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εξαιρετικV υψηλV επ\πεδα του πληθωρισµοb εκε\νης της περι`δου, αλλV και λ`γω της
αυξηµXνης ζZτησης των προε`ντων της αλιε\ας. Η ΠολωνικZ αγορV φα\νεται `τι θα
αναπτυχθε\, ιδια\τερα  `σον αφορV τα µεταποιηµXνα και συσκευασµXνα προε`ντα που
εξετVζονται στην ακ`λουθη εν`τητα.

Η παρακVτω γραφικZ παρVσταση παρουσιVζει µε λεπτοµXρεια τις κbριες πηγXς εισαγ`µενων
αλιευτικ;ν προε`ντων και τον\ζει τη σηµασ\α της Νορβηγ\ας ως εµπορικοb ετα\ρου. 
ΠρVγµατι, οι εισαγωγXς απ` τη Νορβηγ\α εξαπλασιVστηκαν µεταξb 1992 και 1995. 

Ο ακ`λουθος π\νακας αναλbει λεπτοµερ;ς τις κbριες αγορXς εξαγωγ;ν για αλιευτικV
προε`ντα, τ`σο απ` τα πλο\α - εργοστVσια, τα οπο\α εξVγουν µ`νο σε ∆υτικXς αγορXς, `σο και
απ` χερσα\ες µεταποιητικXς µονVδες.   Ο π\νακας αποδεικνbει σαφ;ς `τι οι εξαγωγXς προς την
ΑνατολικZ Ευρ;πη ε\ναι λιγ`τερο σηµαντικXς απ` εκε\νες προς τη ∆bση.  ΠρVγµατι, η Ρωσ\α
και η ΑνατολικZ Ευρ;πη καλbπτουν µ`νο το 10% του συν`λου των εξαγωγ;ν µε βVση την αξ\α
 (28 εκατοµµbρια  δολVρια ΗΠΑ απ` τα 268 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ).  ΠολλXς απ` τις
εξαγωγXς αλιευτικ;ν προε`ντων σε δυτικXς χ;ρες προXρχονται απ` τα πλο\α-εργοστVσια.
ΣυγκεκριµXνα, 114,2 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ προXρχονται απ` Vµεσες εξαγωγXς απ` αυτV
τα πλο\α, εν; τα υπ`λοιπα ψVρια αγορVζονται απ` αλιε\ς τρ\των χωρ;ν στα δικV τους bδατα
και µεταποιοbνται στη θVλασσα.  ΑυτZ η πρακτικZ ε\ναι ιδια\τερα συνηθισµXνη για τη
µουροbνα και το βακαλVο και αποτελε\ αντικε\µενο πολλ;ν κρατικ;ν συµφωνι;ν, π.χ. µε το
ΗνωµXνο Βασ\λειο σχετικV µε τα ψVρια της Σκωτ\ας.

ΧΩΡΑ        1993
 ' 000 τ`νοι εκατοµµbρια

δολVρια ΗΠΑ

         1994
 '000 τ`νοι εκατοµµbρια

δολVρια ΗΠΑ

        1995   
'000 τ`νοι εκατοµµbρια

δολVρια ΗΠΑ

Ρωσ\α 1,28 1,21 3,43 4,22 8,5 9,5

Τσεχ\α/
Σλοβακ\α

2,25 3,11 3,27 5 3,7 6,3

Εσθον\α      Πρ;ην
ΣοβιετικZ
Wνωση,
σbνολο

     (πλην Ρωσ\ας) 0,5 0,66 0,1 0,1
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Λευκορωσ\α        3,26 3 4,4 4,5

Λετον\α     3,03  3,29 0,45 0,52 0,2 0,4

Λιθουαν\α 2,74 2,72 0,5 0,6

Ουκραν\α 4,71 4,23 7,9 7,2

Μερικ`  σbνολο
για την
ΑνατολικZ
Ευρ;πη

6,56 7,61 18,36 20,35 25,3 28,6

ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ

Γερµαν\α 21,5 37,4 26,1 50 27,9 64,3

ΚVτω Χ;ρες 3,8 5,3 5,9 20,8 5,9 19,7

∆αν\α 1 1,4 6,7 7,8 11,7 14,2

ΗνωµXνο
Βασ\λειο

1,6 2,4 1,1 1,6 1,7 4,1

Σουηδ\α 0,4 0,6 0,6 1,2 0,6 1,3

Uλλες χ;ρες 8,7 20,7 6,7 16,6 10,4 22,1

Μερικ`  σbνολο
για τη ∆bση απ`
µεταποιητικXς
µονVδες

37 67,8 47,1 98 58,2 125,7

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ    ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ         ΣΚΑΦΗ                     ΚΑΙ              ΠΛΟΙΑ          ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΠΑ, Ιαπων\α
και ΕΕ

115 148,4 136 132,6 96,2 114,2

ΣΥΝΟΛΟ 152 216,2 183,1 230,6 154,4 240

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

158,5 223,8 201,5 250,9 179,7 268,5

 ϑσον αφορV τα στοιχε\α του εξωτερικοb εµπορ\ου της Πολων\ας, η δοµZ του επιτρXπει τη
σbγκριση µε τα αντ\στοιχα στοιχε\α της ΕΕ.  Το 1995 αντιστοιχοbσε στο 4,85% της
παραγωγικZς αξ\ας της ΕΕ και εµφαν\ζει Xνα θετικ` εµπορικ` ισοζbγιο µε την ΕΕ (απ` πλευρVς
αξ\ας).  (Αυτ` το θXµα εξετVζεται λεπτοµερXστερα στο ΚεφVλαιο 10.)

5. Η µεταποιητικZ βιοµηχαν\α

Απ` το 1990, υπZρξε µια Vνθιση στην ιδιωτικZ µεταποιητικZ αλιευτικZ βιοµηχαν\α.  Πριν
απ` το 1990, υπZρχαν πXντε µεγVλες κρατικXς εταιρ\ες και περισσ`τερες απ` 20 κρατικXς
εταιρ\ες και εταιρ\ες συλλογικZς εκµετVλλευσης που παρZγαγαν καπνιστV, µαρινVτα και
παστV ψVρια. Ως το 1995 ε\χαν συσταθε\ 350 ιδιωτικXς εταιρ\ες µεταπο\ησης ψαρι;ν.  Τα 
στοιχε\α σχετικV µε την πραγµατικZ απ`δοση των εταιρει;ν αυτ;ν ε\ναι ανεπαρκZς, εν;
ορισµXνες δεν λειτουργοbν πλXον. Ωστ`σο, το 1994, η συνολικZ παραγωγZ υπολογιζ`ταν  στους
36 000 µετρικοbς τ`νους κονσερβοποιηµXνων ψαρι;ν, 25 500 µετρικοbς τ`νους µαρινVτων
ψαρι;ν, 34 700 µετρικοbς τ`νους καπνιστ;ν ψαρι;ν και 7000 µετρικοbς τ`νους Vλλων
προε`ντων.  Εκτ`ς αυτοb, περ\που 60 000 µετρικο\ τ`νοι φρXσκων και κατεψυγµXνων
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ολ`κληρων Z απεντερωµXνων ψαρι;ν διοχετεbθηκαν στην αγορV σε αντ\θεση µε 100 000
µετρικοbς τ`νους φιλXτου ψαρι;ν.1   Ο στ`λος περιλαµβVνει µηχαν`τρατες-εργοστVσια µε
δυνατ`τητες επεξεργασ\ας φιλXτου, κατVψυξης και µεταπο\ησης των ψαρι;ν.  Αυτ` σηµα\νει
`τι τα σκVφη ε\ναι σε θXση να εξVγουν προε`ντα και ειδικ`τερα αυγV ψαρι;ν και καλαµVρια
σε αγορXς της ∆bσης, `πως η ΕΕ, χωρ\ς να ξεφορτ;νουν τα ψVρια σε Πολωνικοbς λιµXνες.  Στο
στ`λο της ανοικτZς θVλασσας, 6 σκVφη χρησιµοποιοbνται ως µονVδες µεταφορVς
κατεψυγµXνων προε`ντων, Xνα ζωτικZς σηµασ\ας µXσο για την αποτελεσµατικZ προσXγγιση
ατυ;ν των αγορ;ν.

6. ΜελλοντικXς προοπτικXς

Η πιο εντυπωσιακZ µε\ωση της παραγωγZς της ΠολωνικZς αλιευτικZς βιοµηχαν\ας
συνXπεσε µε τις πολιτικXς αναταραχXς του 1988 και 1989.   Για παρVδειγµα, το συνολικ`
αλ\ευµα το 1988 ανερχ`ταν σε 654 860 τ`νους, εν; το 1989 ε\χε µειωθε\ στους 564 886 τ`νους
Z 14 κιλV κατV κεφαλZν. Ωστ`σο, στην πραγµατικ`τητα, η βιοµηχαν\α βρισκ`ταν σε παρακµZ
απ` το 1979, `ταν η παραγωγZ ανερχ`ταν σε 22,2 κιλV κατV κεφαλZν. Το επ\πεδο του 1990
αντιστοιχε\ σε εκε\νο του 1970.  Σbµφωνα µε την ΚεντρικZ ΣτατιστικZ Υπηρεσ\α της Πολων\ας
2, η παραγωγZ του 1989 Zταν η χαµηλ`τερη των τελευτα\ων 22 ετ;ν και αποδ\δεται στις
αυξαν`µενες δυσκολ\ες που αντιµετ;πιζαν οι στ`λοι της Πολων\ας στην ανεbρεση
κατVλληλων αλιευτικ;ν πεδ\ων σε χ;ρες `που ισχbει η αποκλειστικZ οικονοµικZ ζ;νη των 200
µιλ\ων (EEZ).  (Π.χ. η ΕΚ εφVρµοζε µια αποκλειστικZ ζ;νη 200 µιλ\ων κατV µZκος των ακτ;ν
της στον Ατλαντικ`.)

 Η Πολων\α Zταν η πρ;τη απ` τις χ;ρες της κεντρικZς και της ανατολικZς Ευρ;πης που 
υιοθXτησε Xνα ολοκληρωµXνο σbστηµα ελεbθερης αγορVς. Η αλιευτικZ βιοµηχαν\α εντVχθηκε
στο σbστηµα αυτ` στα τXλη του 1991. Ωστ`σο, πρXπει να τονιστε\ `τι δεν θεωρε\ται πιθαν` η
Πολων\α να αναπτbξει περισσ`τερο την αλιε\α της ανοικτZς θVλασσας και `τι τα κXρδη
παραµXνουν χαµηλV, καθ;ς πρ`σφατα µει;θηκαν οι τιµXς της αγορVς για το βακαλVο της
ΑλVσκας και ο µοναδικ`ς πραγµατικV υπανVπτυκτος τοµXας φα\νεται `τι ε\ναι η
υδατοκαλλιXργεια, η οπο\α ε\ναι βXβαιο `τι θα αναδειχθε\ σε µια ελκυστικZ επενδυτικZ
προοπτικZ στην πρ`σφατα απελευθερωµXνη οικονοµ\α.

7. ΚυβερνητικZ πολιτικZ

Η κυβXρνηση της Πολων\ας υποστηρ\ζει ενεργV το στ`λο ανοικτZς θVλασσας της χ;ρας
στις προσπVθειXς της και στις διαπραγµατεbσεις για ν`µιµη πρ`σβαση σε bδατα τρ\των χωρ;ν.
Η κρατικZ διεbθυνση αλιε\ας Xχει την ευθbνη για την παρακολοbθηση θεµVτων `πως η
ασφVλεια στη θVλασσα και για την εξασφVλιση της διατZρησης των θαλVσσιων π`ρων σε
βι;σιµα επ\πεδα.  Επ\σης ελXγχει την ασφVλεια `λων των αλιευτικ;ν προε`ντων, τ`σο για την
εγχ;ρια κατανVλωση `σο και για τις εξαγωγXς.

                                                
1
ΠηγZ: FID/CP/POL Ανασκ`πηση 4

2
 ΑναφXρεται στο "La situation du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans les pays de l'Europe de l'Est."
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8. Ρbπανση

Η ρbπανση αποτελε\ Xνα απ` τα σοβαρ`τερα προβλZµατα που αντιµετωπ\ζει η ΠολωνικZ
αλιευτικZ βιοµηχαν\α, καθ;ς τα περισσ`τερα απ` τα bδατα της χ;ρας, τ`σο του εσωτερικοb `σο
και τα παρVκτια, εµφαν\ζουν υψηλZ ρbπανση και Zδη οι συνXπειες για τα αποθXµατα των
ιχθbων υπZρξαν καταστροφικXς.  Το πρ`βληµα της υπερεκµετVλλευσης των θαλVσσιων π`ρων
στη ΒαλτικZ επιβαρbνει επιπρ`σθετα αυτZ την ευα\σθητη κατVσταση και τα αποθXµατα στη
θVλασσα αυτZ φα\νεται να βρ\σκονται σε µια κατVσταση σταθερZς παρακµZς.

Η Πολων\α Xχει συνυπογρVψει τη ΣυνθZκη του Ελσ\νκι για την προστασ\α της ΘVλασσας
της ΒαλτικZς, σbµφωνα µε την οπο\α υποχρε;θηκε να συµµετVσχει στην παρακολοbθηση της
καθαρ`τητVς της απ` το 1979.  Wχει αποδειχτε\ `τι απ` τους ποταµοbς Oder και Vistula Xχουν
εκρεbσει σηµαντικXς ποσ`τητες τοξικ;ν ουσι;ν. Η υψηλZ συγκXντρωση φωσφορικ;ν και νιτρικ;ν
αλVτων στον κ`λπο του Gdansk, τον κ`λπο της Ποµεραν\ας και τις εκβολXς των ποταµ;ν κατV
µZκος των κεντρικ;ν παρVκτιων τµηµVτων ε\χε ως αποτXλεσµα τον ευτροφισµ` της
αποκλειστικZς οικονοµικZς ζ;νης της Πολων\ας. Η υψηλZ οξυγ`νωση των υδVτων και η
αbξηση της συγκXντρωσης θειωµXνου υδρογ`νου Xχουν καταστρXψει τις παραδοσιακXς
περιοχXς ωοτοκ\ας του βακαλVου στις λεκVνες του Bornholm, του Gdansk και του Gotland.

9. Αλιε\α γλυκοb νεροb

ϑσον αφορV την αλιε\α του γλυκοb νεροb, το 25%-35% των αλιευµVτων δεν καταγρVφονται.
Τα 2 εκατοµµbρια των αλιXων υπολογ\ζεται `τι αλιεbουν 34 000 τ`νους ετησ\ως.  Τα τελευτα\α
χρ`νια, τα εµπορεbσιµα αλιεbµατα παρουσ\ασαν µια σηµαντικZ αbξηση της παραγωγZς. Το
1996 υπολογ\στηκε Xνα αλ\ευµα 28 000 µετρικ;ν τ`νων, απ` τους οπο\ους οι 19 000 τ`νοι Zταν
κυπρ\νος.

10. Η ΕΕ και η αλιε\α της Πολων\ας

 Το κbριο πρ`βληµα της Πολων\ας `σον αφορV την αλιε\α ε\ναι `τι Xχει υπογρVψει µια
σειρV συµφωνι;ν µε τρ\τες χ;ρες για να εξασφαλ\σει πρ`σβαση στις αποκλειστικXς οικονοµικXς
ζ;νες τους. ΑυτXς οι συµφων\ες, `πως αναφXρεται παραπVνω, διασφαλ\ζουν τον πιο αποδοτικ`
τοµXα της βιοµηχαν\ας. Για το λ`γο αυτ`, το ζZτηµα της ισχbος αυτ;ν των συµφωνι;ν και
οποιαδZποτε ασυµβατ`τητα µε τις αντ\στοιχες συµφων\ες µε την ΕΕ, µετV την Xνταξη,
αποτελε\ Xνα πρ`βληµα για τις ΠολωνικXς αρχXς.

Το 1985 παραχωρZθηκε οικονοµικZ αυτονοµ\α σε πολλXς εταιρ\ες. Το γεγον`ς αυτ` τους
Xδωσε τη δυνατ`τητα να αναπτbξουν τα δικV τους επιχειρηµατικV σχXδια, θXτοντας ως στ`χο
το κXρδος αντ\ των απλ;ν στ`χων παραγωγZς, `πως συνXβαινε προηγουµXνως. ΚατV συνXπεια,
η συνεργασ\α µε ξXνες εταιρ\ες ε\ναι ολοXνα και πιο συχνZ.

ΚατV την προενταξιακZ περι`δο η ΕΕ ακολοbθησε µια πολιτικZ ανανXωσης των συµφωνι;ν
που ε\χε συνοµολογZσει µε την Πολων\α, επιτρXποντας σε αυτZν να αλιεbει σε bδατα της ΕΕ.
 Ωστ`σο, σε αντ\θεση µε Vλλες συµφων\ες αυτοb του ε\δους µε χ;ρες της κεντρικZς και της
ανατολικZς Ευρ;πης, οι συµφων\ες αυτXς περι`ριζαν τα ΠολωνικV σκVφη µ`νο στα bδατα της
Σουηδ\ας.   Η πλXον πρ`σφατη απ` αυτXς τις συµφων\ες εγκρ\θηκε απ` το Συµβοbλιο
(Κανονισµ`ς 58/98 του Συµβουλ\ου) στις 19 ∆εκεµβρ\ου 1997.  Αυτ`ς ο κανονισµ`ς καθ`ρισε



17 PE 167.799

τους καν`νες που αφοροbν τα δικαι;µατα αλιε\ας των Πολωνικ;ν σκαφ;ν για το 1998. Οι
ποσοστ;σεις για τα ΠολωνικV σκVφη ανXρχονταν σε 1100 τ`νους βακαλVου και 4000 τ`νους
ρXγγας και παπαλ\νας. Ο αριθµ`ς των αδει;ν και των ειδικ;ν αδει;ν αλιε\ας που ισχbουν
οποιαδZποτε στιγµZ ανXρχονταν σε 70 για κVθε ε\δος και 120 στο σbνολο.

Την \δια ηµεροµην\α, η ΕΕ και η Πολων\α συνοµολ`γησαν αµοιβα\α δικαι;µατα αλιε\ας για
τα σουηδικV σκVφη στα ΠολωνικV bδατα (Κανονισµ`ς 59/98 του Συµβουλ\ου .  Οι ποσοστ;σεις
που συµφωνZθηκαν για το 1998 Zταν οι ακ`λουθες: (Τα στοιχε\α δ\δονται σε µετρικοbς τ`νους,
ζ;ντος βVρους)1.

Ε\δος Υπηρεσ\α ÄÓÅÈ ΚοινοτικXς ποσοστ;σεις
αλιευµVτων

Ποσοστ;σεις που
εκχωροbνται σε κρVτη µXλη

ΡXγγα IIId 1 000 Σουηδ\α            1 000

ΒακαλVος IIId 500 Σουηδ\α             500

Παπαλ\να IIId 20 000 Σουηδ\α         20 000

Πλατbψαñï IIId 50 Σουηδ\α              50

ΠαρV την ταχε\α µετVβαση απ` το συγκεντρωτικ` κρατικ` σbστηµα στο σbστηµα της
ελεbθερης αγορVς, υπVρχει µια Xλλειψη δοµ;ν δηµοπρασ\ας και αγορVς στον τοµXα της
αλιε\ας.  ΠρVγµατι, απ` το 1992 (µε τη διVλυση του κρατικοb µονοπωλιακοb εµπορικοb
οργανισµοb Centrala Rybna), οι συναλλαγXς δεν Xχουν κVποια συνοχZ οbτε γ\νονται µε τρ`πο
συστηµατικ`. Το εµπ`ριο γ\νεται µεταξb ατ`µων και `χι µXσω εν`ς κεντρικοb φορXα. 
ΟρισµXνοι Xµποροι καθυστεροbν τις πληρωµXς και συχνV η προσφορV στην αγορV της ρXγγας
υπερβα\νει Z υπολε\πεται της ζZτησης και επιφXρει αστVθεια στις τιµXς.  Εκτ`ς αυτοb, η
ΑτζXντα 2000 σκιαγραφε\ τις συνθZκες στην πλειοψηφ\α των µεταποιητικ;ν µονVδων της
Πολων\ας, οι οπο\ες δεν ε\ναι εναρµονισµXνες µε τους κανονισµοbς υγιεινZς και τους
υγειονοµικοbς κανονισµοbς της ΕΕ. Ωστ`σο, στις 16 ∆εκεµβρ\ου 1991, στο πλα\σιο της
ΕυρωπαεκZς Συµφων\ας (Uρθρο 74), αποφασ\στηκε `τι η Πολων\α οφε\λει να εφαρµ`ζει τους
κανονισµοbς και τα τεχνικV πρ`τυπα της ΕΕ που αφοροbν τα βιοµηχανικV και τα αγροτικV
προε`ντα, καθ;ς και τα τρ`φιµα.  Παρ= `λο που αυτ` Zταν σαφ;ς Xνα βZµα προς τη σωστZ
κατεbθυνση, παραµXνει το πρ`βληµα της ισχbος των νXων προτbπων, πολλV απ` τα οπο\α
θεωροbνται `τι δεν ε\ναι υποχρεωτικV Z `τι ε\ναι µ`νο προσωρινZς φbσης.  Παρ= `λα αυτV,
πολλV, και ειδικ`τερα εκε\να που αφοροbν θXµατα της ασφVλειας, της υγε\ας και του
περιβVλλοντος, γ\νονται αποδεκτV ως υποχρεωτικV, και στον τοµXα των ψαρι;ν και των
αλιευτικ;ν προε`ντων καθορ\στηκαν κατ= αυτ`ν τον τρ`πο 43 κρατικV και 16 κλαδικV πρ`τυπα
2  (απ`  το ΜVρτιο του 1994.)  Εκτ`ς αυτοb, στον τοµXα αυτ` Xχει σηµειωθε\ σηµαντικZ
πρ`οδος, π.χ. µε το σχXδιο του Πολωνικοb ν`µου για την υγε\α και τις συνθZκες υγιεινZς στη
µεταπο\ηση των ψαρι;ν που ενσωµατ;νει τις ακ`λουθες Οδηγ\ες της ΕΕ.

1. Οδηγ\α 91/493/ΕΕΚ του Συµβουλ\ου της 21.7.93- ΚατVσταση υγε\ας των προε`ντων
2. Οδηγ\α 93/43/ΕΕΚ του Συµβουλ\ου της 14.6.93 - ΥγιεινZ των τροφ\µων

                                                
1
 ΠροXλευση π\νακα: ΕΕ12 1998

2
  Μνηµονεbεται απ` τον Οργανισµ` Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν,  Eastfish, Fishery Industry Τ`µος  9 και

ελZφθη απ` το Υπουργε\ο Μεταφορ;ν και ΝαυτικZς Οικονοµ\ας



18 PE 167.799

3. Οδηγ\α 91/493/ΕΕΚ του Συµβουλ\ου- Υγειονοµικο\ Xλεγχοι των αλιευτικ;ν προε`ντων

Η Πολων\α Xχει µεγVλη ανεργ\α και συνεπ;ς δεν πρXπει να υποτιµVται η σηµασ\α της
διατZρησης των θXσεων εργασ\ας που σχετ\ζεται µε την αλιευτικZ βιοµηχαν\α.  ΠρVγµατι, σε
ορισµXνες κοιν`τητες, η αλιε\α αντιπροσωπεbει το µοναδικ` π`ρο διαβ\ωσης.  Για το λ`γο
αυτ` υποστηρ\ζεται `τι θα πρXπει να εξαιρεθοbν οι περιοχXς της Πολων\ας απ` τις
αυστηρ`τερες ρυθµ\σεις της ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς, `πως Xχει γ\νει και για Vλλες
περιοχXς στο πλα\σιο του Συµβιβασµοb της ΧVγης1.  Ωστ`σο, αυτ` αντ\κειται σε πολλXς απ`
τις δηλ;σεις που Xχουν γ\νει τ`σο για το µXλλον της ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς `σο και της
\διας της ΑτζXντα 2000.  ϑµως οι προβλXψεις για το µXλλον του αλιευτικοb στ`λου ανοικτZς
θVλασσας δεν ε\ναι καλXς. ϑπως Xχει Zδη αναφερθε\, ο στ`λος παρουσιVζει Xντονα σηµVδια
φθορVς και κοπ;σεως και χρZζει επενδbσεων αλλV και πρ`σβασης στα bδατα τρ\των χωρ;ν.
 Αναµφ\βολα, αυτ` το γεγον`ς θα δηµιουργZσει µεγαλbτερη π\εση για την αλιε\α της ΒαλτικZς.
 ΕκτιµVται `τι το αλ\ευµα στη ΘVλασσα της ΒαλτικZς θα µποροbσε πιθαν;ς να αυξηθε\ απ`
102 000 σε 120 000, µε την προϕπ`θεση της αbξησης των τιµ;ν της ρXγγας και της παπαλ\νας.
 Για το λ`γο αυτ` ε\ναι βXβαιο `τι Xνα σηµαντικ` ποσοστ` του στ`λου θα εξαφανιστε\ µε
αρνητικXς κοινωνικο-οικονοµικXς επιπτ;σεις για τη µεταποιητικZ βιοµηχαν\α και τις περιοχXς
που ε\ναι εξαρτηµXνες απ` την αλιε\α.  Η ΑτζXντα 2000 τον\ζει επ\σης `τι ο υπ`λοιπος στ`λος
θα Xχει ανVγκη εν`ς προγρVµµατος εκσυγχρονισµοb, ;στε να καταστε\ ανταγωνιστικ`ς και να
ακολουθZσει τις πολυετε\ς πολιτικXς κατευθυντZριες γραµµXς της ΕΕ.

 Ως εµπορικ`ς ετα\ρος, η Πολων\α αντιπροσωπεbει το 1,75% των συνολικ;ν εισαγωγ;ν
ψαρι;ν της ΕΕ και το 70% των εισαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ απ` τις υποψZφιες χ;ρες
και µ`νο (απ` πλευρVς αξ\ας). Με βVση την αξ\α εµφαν\ζει Xνα θετικ` εµπορικ` ισοζbγιο µε
την ΕΕ σε αυτ` τον τοµXα. ϑσον αφορV τις εξαγωγXς, η Πολων\α δXχεται το 3,72% των
συνολικ;ν εξαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ και το 44,8% των εξαγωγ;ν της ΕΕ αυτ;ν των
προε`ντων προς τις υποψZφιες χ;ρες.

 Η ΕυρωπαεκZ Wνωση Xχει προσδιορ\σει τους βασικοbς τοµε\ς της ΚοινZς ΑλιευτικZς
ΠολιτικZς `ταν απαιτε\ται σηµαντικZ τροποπο\ηση των υφιστVµενων διοικητικ;ν πρακτικ;ν
και ειδικ`τερα αυτ;ν που αφοροbν τη συντZρηση και τη διαχε\ριση των π`ρων, την εφαρµογZ
εν`ς συστZµατος παρακολοbθησης και ελXγχου, τη διαχε\ριση της κοινZς οργVνωσης της
αγορVς στους τοµε\ς της αλιε\ας και της υδατοκαλλιXργειας, την τZρηση εν`ς νηολογ\ου
αλιευτικ;ν σκαφ;ν, τη συγκXντρωση στατιστικ;ν στοιχε\ων καθ;ς και την υλοπο\ηση της
αλιευτικZς πολιτικZς της ΕυρωπαεκZς Wνωσης για την προστασ\α του περιβVλλοντος.

Για το λ`γο αυτ`, εκτ`ς απ` την προσαρµογZ τους σε µια νXα οικονοµικZ κατVσταση, οι
Πολωνο\ επιχειρηµατ\ες πρXπει επ\σης να προσαρµοστοbν στις αλλαγXς των καν`νων αλιε\ας
στη ΘVλασσα της ΒαλτικZς, καθ;ς και στην υιοθXτηση των καν`νων της ΕυρωπαεκZς Wνωσης
κατV την προετοιµασ\α προς Xνταξη στην ΕΕ. Τα κbρια προβλZµατα της Πολων\ας στη
συµµετοχZ της στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ ε\ναι η πρ`σβαση σε π`ρους και οι αµοιβα\ες
εµπορικXς παραχωρZσεις.

                                                
1
 Π.χ. Το 1980 στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ περιλZφθηκαν νXα κριτZρια, βVσει των οπο\ων θα πρXπει να λαµβVνεται

υπ`ψη η αρχZ της σχετικZς σταθερ`τητας κατV τη ρbθµιση των λεπτ`τερων σηµε\ων της ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς.  ΑυτXς οι
λεγ`µενες "ΠροτιµZσεις της ΧVγης" χορZγησαν σε περιοχXς `πως η Ιρλανδ\α, η Σκωτ\α και η ΒΑ Αγγλ\α ειδικV προν`µια για βοZθεια
προς τους αλιε\ς τους.
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Το σχετικ` ζZτηµα του περιβVλλοντος ε\ναι πιθαν` να αποτελXσει Xνα σηµε\ο τριβ;ν και
διαφωνι;ν κατV τις διαπραγµατεbσεις. ϑπως αναφXρεται παραπVνω, η ρbπανση της ΒαλτικZς
Xχει Zδη αρνητικXς επιπτ;σεις στους αλιευτικοbς π`ρους εντ`ς της αποκλειστικZς οικονοµικZς
ζ;νης της Πολων\ας.

ϑσον αφορV τη στVση των αλιXων της σηµερινZς ΕΕ Xναντι της συµµετοχZς της
Πολων\ας στην ΕΕ, υπVρχει η ανησυχ\α `τι το φθην` εργατικ` δυναµικ` της Πολων\ας θα
εντε\νει τον ανταγωνισµ` για τις θXσεις εργασ\ας στις µηχαν`τρατες και ιδια\τερα σε εκε\νες
της ανοικτZς θVλασσας.  Για να αποφευχθε\ κVτι τXτοιο, ε\ναι  πιθαν` `τι οι αλιε\ς στη
σηµερινZ ΕΕ θα ασκZσουν πιXσεις για \σες συνθZκες εργασ\ας και αµοιβXς µετV την Xνταξη.
Μια Vλλη πηγZ πιθανZς διαµVχης ε\ναι `τι ο σκ`µβρος, ως κbριο εξαγωγικ` προε`ν της ΕΕ
προς την ανατολικZ Ευρ;πη, αλιεbεται µε αυξαν`µενους ρυθµοbς απ` ΠολωνικV σκVφη και
ιδια\τερα σε περι`δους Xλλειψης βακαλVου. Αυτ`ς ο νXος ανταγωνισµ`ς ενδXχεται να
εξελιχθε\ σε Xντονη διαµVχη. 1

II. Εσθον\α

Η Εσθον\α διαθXτει τη δεbτερη σε σηµασ\α αλιευτικZ βιοµηχαν\α των χωρ;ν της πρ;της
φVσης της διεbρυνσης της ΕΕ προς την ΑνατολZ. Η  Εσθον\α διαθXτει  µεγαλbτερου µZκους
ακτογραµµZ απ= `,τι η Πολων\α (3780 χλµ. σε σbγκριση µε τα 524 χλµ. της Πολων\ας). Ο
τοµXας της αλιε\ας απXφερε το 2,6% του ακαθVριστου εγχ;ριου προε`ντος της Εσθον\ας και
σZµερα απασχολοbνται 10 470 Vτοµα στον τοµXα της αλιε\ας.

                                                
1
 Λ`γω της αυξαν`µενης π\εσης που ασκε\ται σZµερα στους αλιευτικοbς π`ρους του βακαλVου, το  αλ\ευµα π.χ. του

σκ`µβρου στην Πολων\α  αυξZθηκε στους 12 000 τ`νους απ` 8000 τ`νους κατV την περ\οδο 1964 - 1974. Στο µεταξb,  ο σκ`µβρος
αποτελε\ Xνα απ` τα κbρια εξαγωγικV προε`ντα της ΕΕ, ιδια\τερα για τις εξαγωγXς προς την ΑνατολικZ Ευρ;πη.

1. Ο στ`λος ανοικτZς θVλασσας

Ο αλιευτικ`ς στ`λος αποµακρυσµXνων θαλασσ;ν γν;ρισε µια απ`τοµη µε\ωση της δbναµZς
του κατV τη δεκαετ\α του >90, απ` 75 σκVφη το 1991 σε 31 το 1996.  ϑπως Zταν φυσικ`, η µε\ωση
του αριθµοb των σκαφ;ν συνοδεbτηκε απ` µια µε\ωση του αλιεbµατος του στ`λου
αποµακρυσµXνων θαλασσ;ν απ` 229 400 τ`νους το 1991 σε 34 100 το 1996.  Τα κbρια ε\δη που
αλιεbονται ε\ναι το τσιµπλVκι, τα κοκκιν`ψαρα του Ατλαντικοb, ο σκ`µβρος του Ατλαντικοb,
το σαυρ\δι του Ατλαντικοb και οι γαρ\δες. Ο στ`λος Xχει ιδιωτικοποιηθε\ εξ ολοκλZρου και
 αλιεbει κυρ\ως στο Β`ρειο Ατλαντικ`.

2.  Ο στ`λος της ΒαλτικZς

Το1996, περ\που 100 ΕσθονικXς αλιευτικXς εταιρ\ες δραστηριοποιοbνταν στη ΒαλτικZ  µε
161 αλιευτικV σκVφη.  Εκτ`ς αυτοb υπZρχαν περ\που 500 ανοικτV σκVφη (µZκους κVτω των 12
µXτρων) που αλ\ευαν κατV µZκος της ακτZς.  Το αλ\ευµα αυτοb του συνδυασµXνου στ`λου
της ΒαλτικZς αυξZθηκε απ` 41 600 τ`νους το 1993 σε 71 533 τ`νους το 1996.  Τα ε\δη που
αποτελοbν στ`χο αυτοb του στ`λου ε\ναι η παπαλ\να, η ρXγγα και ο βακαλVος.  Το 1996, το
αλ\ευµα ρXγγας ανåñ)üταν σε 45 296 τ`νους και εκε\νο της παπαλ\νας σε 22 493 τ`νους, εν;
ο βακαλVος Zταν το τρ\το σε σηµασ\α ε\δος µε Xνα αλ\ευµα 1 392 τ`νων.
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Τα αποθXµατα ιχθbων στη ΒαλτικZ παρακολουθοbνται απ` το Ναυτικ` Ινστιτοbτο της
Εσθον\ας.  Τα τελευτα\α χρ`νια, το συνολικ` αλ\ευµα της Εσθον\ας στη ΒαλτικZ αυξZθηκε
κυρ\ως λ`γω της ρXγγας και της παπαλ\νας της ΒαλτικZς.  Το αλ\ευµα των παρVκτιων και των
µεταναστευτικ;ν ψαρι;ν αυξZθηκε επ\σης το 1996, εκτ`ς απ` εκε\νο του σολοµοb, του
επερλVνου, της λεπον\δας, της µαυροµVτας και του χελιοb.  Οι αλιευτικο\ π`ροι της ρXγγας της
ΒαλτικZς στο κεντρικ` και το β`ρειο τµZµα της ΘVλασσας της ΒαλτικZς ε\ναι σε σχετικV καλZ
κατVσταση.  Ωστ`σο, το µXσο βVρος παρουσιVζει πτ;ση λ`γω της µε\ωσης της αλατ`τητας του
νεροb, η οπο\α ε\χε αρνητικXς επιπτ;σεις στις πηγXς τροφZς, προκαλ;ντας επ\σης µια αbξηση
του πληθυσµοb των ψαρι;ν.  Τα αποθXµατα της παπαλ\νας παρουσ\ασαν αbξηση κατV την
\δια περ\οδο.  ϑσο για το σολοµ`, το µεγαλbτερο µXρος των αποθεµVτων της ΒαλτικZς
αποτελε\ται απ` εκτρεφ`µενα ψVρια.  Η ΕσθονικZ αλιευτικZ βιοµηχαν\α ανοικτZς θVλασσας
του σολοµοb ε\ναι µικρZ και συνεπ;ς τα αλιεbµατα ε\ναι µικρV. Ωστ`σο, το παρVκτιο αλ\ευµα
του σολοµοb παρουσιVζει αbξηση.  Τα αλιεbµατα πXστροφας στα παρVκτια bδατα
παρουσ\ασαν επ\σης αbξηση, εν; ο πληθυσµ`ς της πXστροφας διατηρε\ται µε φυσικZ
ανανXωση στους ποταµοbς αναπαραγωγZς του Κ`λπου της Φινλανδ\ας.  Τα αποθXµατα της
κοκκινοφτXρας ε\ναι γενικV σε καλZ κατVσταση και το 1996, το αλ\ευµα Zταν κατV 50 τ`νους
µεγαλbτερο απ` εκε\νο των προηγοbµενων ετ;ν. ΑυξZθηκαν επ\σης τα αλιεbµατα του
χρυσοκXφαλου1 και ειδικ`τερα στο Väinamari και στον Κ`λπο της Ρ\γας, ωστ`σο τα αποθXµατα
βρ\σκονται σε ικανοποιητικ` επ\πεδο.  Τα αποθXµατα της µαυροµVτας εντοπ\ζονται κυρ\ως
στον κ`λπο Pärnu και τ`σο τα αποθXµατα `σο και τα αλιεbµατα διατηροbνται επ\ του παρ`ντος
σε βι;σιµο επ\πεδο.  Το αλ\ευµα της ζαργVνας διπλασιVστηκε κατV την περ\οδο 1995 - 1996.
Τα αποθXµατα του βακαλVου στη β`ρεια ΒαλτικZ παραµXνουν χαµηλV, `µως τα αποθXµατα
του ν`του παρουσιVζουν µεγαλbτερη αφθον\α και απ` αυτZ την περιοχZ προXρχεται το
µεγαλbτερο µXρος του αλιευ`µενου βακαλVου της Εσθον\ας.  Wχει παρατηρηθε\ µια απ`τοµη
µε\ωση του αλιεbµατος και της ηλικ\ας του ποταµολVβρακου και οι επ\σηµες πηγXς της
Εσθον\ας προβλXπουν µια περαιτXρω µε\ωση. Επ\σης σε κ\νδυνο βρ\σκονται και τα
αποθXµατα της ποταµ`περκας, ë`γω του `τι το ε\δος áõôü ε\ναι προσφιλXς στις εξαγωγικXς
αγορXς. Αυτ`ς ε\ναι και ο λ`γος για τον οπο\ο παρατηρZθηκε µια αbξηση της ποταµ`περκας
µικρZς ηλικ\ας στο αλ\ευµα του 1996. Το 1996, το αλ\ευµα του καλκανιοb αυξZθηκε
εντυπωσιακV, `µως το γεγον`ς αυτ` µπορε\ να αποδοθε\ κατV κbριο λ`γο στα µεταναστευτικV
ρεbµατα.

                                                
1
 Wνα βρ;σιµο ε\δος ψαριοb γλυκοb νεροb που µοιVζει µε τη λιµν`ρεγγα και απαντVται συχνV στα  bδατα  χαµηλZς

αλατ`τητας της Β`ρειας ΒαλτικZς.

3.  Η κατVσταση της βιοµηχαν\ας

 Η απ;λεια της πρ;ην ΣοβιετικZς αγορVς και η ολοκληρωτικZ κατVρρευση του συστZµατος
της προµZθειας πρ;των υλ;ν ε\χε ως αποτXλεσµα να αξιοποιηθε\ µ`νο το 23% της παραγωγικZς
ικαν`τητας το 1993 και το µεγαλbτερο µXρος του αλιεbµατος να διατεθε\ στην εγχ;ρια αγορV.

Το 1995, η βιοµηχαν\α Vρχισε να εµφαν\ζει σηµVδια ανVκαµψης. Επ\ του παρ`ντος, τα
ψVρια και τα αλιευτικV προε`ντα συνιστοbν το 5% των εξαγωγ;ν της Εσθον\ας. ΣZµερα
υπVρχουν περ\που 300 εταιρ\ες µε δραστηρι`τητες στην αλιευτικZ βιοµηχαν\α και τη
βιοµηχαν\α επεξεργασ\ας του ψαριοb. Η µεταποιητικZ βιοµηχαν\α παρουσ\ασε σηµαντικZ
βελτ\ωση, υποβοηθοbµενη απ` την εγκατVσταση σbγχρονου µηχανικοb εξοπλισµοb. Σbµφωνα
µε πηγXς του Οργανισµοb Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν, επ\ του παρ`ντος
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δ\δεται προτεραι`τητα στην καθιXρωση νXων προε`ντων, στην τZρηση των προτbπων της ΕΕ
και στις ∆υτικXς αγορXς εξαγωγ;ν.

Wχουν γ\νει σηµαντικXς επενδbσεις στην αλιευτικZ βιοµηχαν\α. Για παρVδειγµα,
σbµφωνα µε τον Οργανισµ` Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν, οι εταιρ\ες που
ε\ναι µXλη του ΣυνδXσµου Αλιε\ας της Εσθον\ας, επXνδυσαν 2,25 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ
το 1994, 3,6 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ το 1995 και 4.2 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ το 1996.
 Το 1996, το 50% των επενδbσεων αφοροbσαν εγκαταστVσεις και το 50% νXο εξοπλισµ`.

Σbµφωνα µε µια πρ`σφατη Xκθεση του Οργανισµοb Επενδbσεων της Εσθον\ας, που
µνηµονεbεται απ` τον Οργανισµ` Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν,
διακρ\νονται θετικXς τVσεις στην ανVπυξη της βιοµηχαν\ας και κατV την περ\οδο 1997-2000
οι αλιευτικXς εταιρ\ες προγραµµατ\ζουν να επενδbσουν τουλVχιστον 12 εκατοµµbρια δολVρια
ΗΠΑ, κυρ\ως για την εφαρµογZ των προτbπων υγιεινZς που απαιτοbνται στο πλα\σιο της
ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς της ΕΕ.  Η αλιε\α συνεχ\ζει να προσελκbει αποφο\τους της
δευτεροβVθµιας εκπα\δευσης και τα επ\πεδα κατVρτισης ε\ναι υψηλV, κυρ\ως απ` ειδικV
ιδρbµατα αν;τατης εκπα\δευσης, `πως η ΝαυτικZ Ακαδηµ\α του Tallinn, η οπο\α εµφαν\ζει
ετησ\ως 150 νXες εγγραφXς στα σχετικV εκπαιδευτικV προγρVµµατα .

4.  Εµπ`ριο

ΠαραγωγZ ΕισαγωγXς ΕξαγωγXς ΣυνολικZ
προµZθεια

ΚιλV κατV κεφαλZ

ΨVρια για
ανθρ;πινη
κατανVλωση

107 400 τ`νοι 31 000 τ`νοι 108 000 τ`νοι 30 400 τ`νοι 20 800 τ`νοι

 ********Στοιχε\α για το 1996 σε τ`νους****************

Αξ\α των εξαγωγ;ν ψαρι;ν για το 1996: 100 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ.
Αξ\α των εισαγωγ;ν ψαρι;ν για το 1996: 21,4 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ.

ϑπως προκbπτει απ` τα παραπVνω, η γενικZ εικ`να του εµπορ\ου  στον τοµXα της
αλιε\ας ε\ναι υγιZς, ιδ\ως δεδοµXνου `τι Xνα σηµαντικ` ποσοστ` των εισαγ`µενων ψαρι;ν
µεταποιοbνται προς εξαγωγZ.

5.  Ρbπανση

Το επ\πεδο των ρbπων óôα bδατα της Εσθον\ας µετρVται απ` το Ναυτικ` Ινστιτοbτο της
Εσθον\ας.  Το επ\πεδο ρbπων, `πως ο χαλκ`ς, ο ψευδVργυρος και το κVδµιο, στα `ργανα των
ψαρι;ν, ε\ναι υψηλ`τερο στην περιοχZ Kunda του κ`λπου της Φινλανδ\ας.  Ωστ`σο, πρXπει να
τονιστε\ `τι οι συγκεντρ;σεις των ρbπων στα ψVρια µει;θηκαν ελαφρV κατV την περ\οδο 1994
- 1995 στον κ`λπο της Ρ\γας και τις περιοχXς Kunda και Kakumäe.
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6.  Αλιε\α γλυκοb νεροb

ϑσον αφορV την αλιε\α, τα σηµαντικ`τερα bδατα στο εσωτερικ` της Εσθον\ας ε\ναι η
Λ\µνη Peipsi-Pihkva µε συνολικ` αλ\ευµα 2107 τ`νων το 1996 και η Λ\µνη Vörstjärv µε
συνολικ` αλ\ευµα 246 τ`νων. 

7. Η ΕΕ και η αλιε\α της Εσθον\ας

ΥπZρξαν πολλV προγρVµµατα συνεργασ\ας της Εσθον\ας µε την ΕΕ Z µε συγκεκριµXνα
κρVτη µXλη.  Στο πλα\σιο του προγρVµµατος PHARE της ΕΕ, η Εσθον\α αναπτbσσει Xνα
Σbστηµα ΓεωγραφικZς Πληροφ`ρησης (ΣΓΠ). Σκοπ`ς αυτοb του Xργου ε\ναι η βελτ\ωση της
διαχε\ρισης των αποθεµVτων.

 Επ\σης τον αλιευτικ` τοµXα της Εσθον\ας  Xχει βοηθZσει και η ∆αν\α. ΚατV την
περ\οδο 1994-1995, συγκεντρ;θηκαν κεφVλαια για το [δρυµα Αλιε\ας της Εσθον\ας τα οπο\α
χρησιµοποιZθηκαν για την προστασ\α των αποθεµVτων και τη διαχε\ριση του
επανεµπλουτισµοb τους.  Το 1997, το πρ`γραµµα της ∆αν\ας παρXσχε βοZθεια στη ∆ιεbθυνση
Αλιε\ας της Εσθον\ας µXσω της ανVπτυξης και της υλοπο\ησης του Σχεδ\ου ∆ιαχε\ρισης της
ΕσθονικZς Αλιε\ας, καθ;ς και µXσω της εναρµ`νισης του αλιευτικοb τοµXα της Εσθον\ας µε
τις διατVξεις της ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς της ΕΕ.  Επ\σης και η Σουηδ\α συνXβαλε
ουσιαστικV Xνα ειδικ` πρ`γραµµα παροχZς τεχνικZς βοZθειας (το Xργο BFIMS), που
περιλVµβανε τη δηµιουργ\α µιας βVσης δεδοµXνων ηλεκτρονικοb υπολογιστZ για την
καταγραφZ των αλιευµVτων.

ΚατV την προενταξιακZ περ\οδο, η ΕΕ ακολοbθησε µια πολιτικZ ανανXωσης των
συµφωνι;ν που συνοµολογZθηκαν µε την Εσθον\α, οι οπο\ες της επιτρXπουν να αλιεbει σε
bδατα της ΕΕ. Η πλXον πρ`σφατη απ` αυτXς τις συµφων\ες εγκρ\θηκε απ` το Συµβοbλιο
(Κανονισµ`ς 58/98 του Συµβουλ\ου) στις 19 ∆εκεµβρ\ου 1997.  Αυτ`ς ο κανονισµ`ς καθ`ρισε
τους καν`νες που αφοροbν τα δικαι;µατα αλιε\ας των Πολωνικ;ν σκαφ;ν. Οι ποσοστ;σεις για
τα ΕσθονικV σκVφη ανXρχονταν σε 1100 τ`νους βακαλVου και 4000 τ`νους ρXγγας και
παπαλ\νας.  Ο µXγιστος επιτρεπτ`ς αριθµ`ς των αδει;ν και των ειδικ;ν αδει;ν αλιε\ας ανερχ`ταν
σε 70 για κVθε ε\δος και 120 για το σbνολο.

Την  \δια ηµεροµην\α, η ΕΕ και η Εσθον\α συνοµολ`γησαν αµοιβα\α δικαι;µατα
αλιε\ας για σκVφη της ΕΕ σε bδατα της Εσθον\ας (Κανονισµ`ς 53/98 του Συµβουλ\ου).  Οι
ποσοστ;σεις που συµφωνZθηκαν για το 1998 Zταν οι ακ`λουθες: (Τα στοιχε\α δ\δονται σε
µετρικοbς τ`νους, ζ;ντος βVρους, εκτ`ς απ` τα αλιεbµατα σολωµοb `που τα στοιχε\α
αναφXρονται σε µονVδες ιχθbων.)1

                                                
1
  ΠροXλευση π\νακα: ΕΕ12 1998
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Ε\δη
Υπηρεσ\α ∆ΣΕΘ ΚοινοτικXς ποοσοστ;σεις

αλιευµVτων
Ποσοστ;σεις που
εκχωροbνται σε κρVτη µXλη

ΒακαλVος IIId 763 ∆αν\α                  284
Φινλανδ\α           122
Γερµαν\α             128
Σουηδ\α               229

ΡXγγα IIId  3000 ∆αν\α                1431
Φινλανδ\α               0
Γερµαν\α          1073
Σουηδ\α            1045

Σολοµ`ς IIId 5400 ∆αν\α               2101
Φινλανδ\α        2021
Γερµαν\α            233
Σουηδ\α            1045

Παπαλ\να IIId 13000 ∆αν\α              7562
Φινλανδ\α             0
Γερµαν\α         2010
Σουηδ\α           3428

∆εν αναµXνεται να προκbψουν σηµαντικV προβλZµατα απ` τη συµµετοχZ της
Εσθον\ας στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ. Ωστ`σο, η Εσθον\α θα πρXπει να ιδρbσει Xνα φορXα
διο\κησης για την αλιε\α, ο οπο\ος θα ε\ναι σε θXση να υλοποιZσει τις διVφορες πτυχXς της
ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς, `πως ε\ναι η διαχε\ριση των π`ρων, η τZρηση εν`ς νηολογ\ου
των αλιευτικ;ν σκαφ;ν, η εφαρµογZ µιας διαρθρωτικZς πολιτικZς για τον τοµXα, η δηµιουργ\α
αποτελεσµατικ;ν δοµ;ν αγορVς και η συγκXντρωση στατιστικ;ν στοιχε\ων, καθ;ς και την 
αλιευτικZ πολιτικZ της ΕυρωπαεκZς Wνωσης για θXµατα υγε\ας, υγιεινZς και προστασ\ας του
περιβVλλοντος.

Για το λ`γο αυτ`, η Εσθον\α θα αναδειχθε\ κατV πVσα πιθαν`τητα σε σηµαντικ`
παρVγοντα της ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς, κυρ\ως λ`γω των ανθηρ;ν οικονοµικ;ν µεγεθ;ν
και της σηµασ\ας του τοµXα της µεταπο\ησης τροφ\µων γενικ`τερα.  Wχουν ληφθε\ µXτρα για
τη βελτ\ωση της διαχε\ρισης του στ`λου και του αλιεbµατ`ς του. Ο αριθµ`ς των κοιν;ν
επιχειρZσεων µε µXλη της ΕΕ δηµιουργε\ αισιοδοξ\α για το µXλλον.

III. Σλοβεν\α

∆εν αποτελε\ Xκπληξη `τι η Σλοβεν\α, µε µια ακτογραµµZ µ`νο 46 χλµ., διαθXτει
µικρ`τερη αλιευτικZ βιοµηχαν\α απ` εκε\νη της Εσθον\ας και της Πολων\ας.  Ωστ`σο, ε\ναι
πιθαν` `τι η αυτZ βιοµηχαν\α Xχει ιδια\τερη σηµασ\α για ορισµXνες περιοχXς.  Η συνολικZ
παραγωγZ των εσωτερικ;ν υδVτων ανXρχονταν κατV µXσο `ρο σε 1000 τ`νους εµπορεbσιµων
ψαρι;ν το 1996.  Η θαλVσσια βιοµηχαν\α απασχολε\ 390 Vτοµα και η βιοµηχαν\α γλυκοb
νεροb 120 Vτοµα.

1. ΘαλVσσια αλιε\α και θαλVσσια υδατοκαλλιXργεια

ϑλη η θαλVσσια αλιε\α των σκαφ;ν της Σλοβεν\ας γ\νεται στα χωρικV bδατα της χ;ρας,
στο Β`ρειο Ατλαντικ` και στα παρακε\µενα διεθνZ bδατα ανοικτZς θVλασσας.  Η συνολικZ
αλιευτικZ Xκταση περιορ\ζεται στα 194 χλµ.5 και η αλιε\α βυθοb δεν επιτρXπεται εντ`ς εν`ς
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ναυτικοb µιλ\ου απ` την ακτZ.  Το 1996, το συνολικ` θαλVσσιο αλ\ευµα υπολογ\στηκε στους
2 170 τ`νους. Τα µικρV πελαγικV ε\δη, `πως η σαρδXλα, αποτελοbσαν το 96,7% του συνολικοb
αλιεbµατος. ΘαλVσσια υδατοκαλλιXργεια γ\νεται σε 3 κ`λπους (Strunjan, Piran και Lazaret).
 Τα µbδια της Μεσογε\ου, η ευρωπαεκZ σεραν\δα και η τσιποbρα αποτελοbν τα κbρια
καλλιεργοbµενα ε\δη. Το 1996, η συνολικZ παραγωγZ της θαλVσσιας υδατοκαλλιXργειας
κυµVνθηκε κατV µXσο `ρο σε 86 τ`ννους ψαρι;ν και 50 τ`νους µυδι;ν της Μεσογε\ου.

Ο βιοµηχανικ`ς στ`λος ε\ναι κρατικ`ς.  Αποτελε\ται απ`  14 σκVφη µZκους µεταξb 23,7
και 29,1 µ. Ο στ`λος συνεργVζεται µε τη µεταποιητικZ µονVδα της Izola.  Το 1996, 4 απ` αυτV
τα σκVφη Zταν εκτ`ς λειτουργ\ας, εν; τα υπ`λοιπα 10 επιχειροbσαν κατV ζεbγη µε τη µXθοδο
της πελαγικZς τρVτας, αλιεbοντας κυρ\ως σαρδXλα.  Εκτ`ς αυτοb υπVρχει Xνας µικροµεσα\ος
στ`λος που αποτελε\ται απ` 15 σκVφη µε κατVστρωµα µZκους 10 - 16 µ, εξοπλισµXνα µε τρVτες
βυθοb και δ\χτυα, καθ;ς και 80 µικρ`τερα σκVφη.
  
2. Η σηµασ\α της βιοµηχαν\ας και του εµπορ\ου

Οι εισαγωγXς αυξZθηκαν σηµαντικV µεταξb 1992 (16,5 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ) και
1996 (28,9 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ). Η απ;λεια της πρ;ην Γιουγκοσλαβ\ας ως κbριας
εξαγωγικZς αγορVς οδZγησε στην πτ;ση των εξαγωγ;ν απ` 3 700 τ`νους το 1992 σε 1 600 τ`νους
το 1995.  Ωστ`σο, το 1996, οι εξαγωγXς αυξZθηκαν και πVλι στους 2 500 τ`νους Z 5,8
εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ. Η απ;λεια προηγουµXνωí διαθXσιµων αλιευτικ;ν περιοχ;ν, `πως
εκε\νη στα ανοιχτV της προσοδοφ`ρου χερσονZσου της [στριας  (που σZµερα ανZκει στην
Κροατ\α) και η προαναφερ`µενη αλλαγZ των συνθηκ;ν της αγορVς που ακολοbθησε την
ανακZρυξη της ανεξαρτησ\ας το 1991, ε\χαν αρνητικXς επιπτ;σεις στη θαλVσσια αλιε\α και
τη σχετικZ µε αυτZ βιοµηχανικZ παραγωγZ.  Εκτ`ς αυτοb υπZρξαν λ\γες επενδbσεις και µια
φιλελεbθερη πολιτικZ εισαγωγ;ν.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚιλV/Xτος ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΨVρια για Vµεση
ανθρ;πινη
κατανVλωση

        3 200    13 000        2 900    13 300            6.7

ΨVρια για
ζωοτροφXς και
Vλλες χρZσεις

         -    18 000         0    18 000             -

*********ϑλα τα στοιχε\α ε\ναι του 1996 και δ\δονται σε τ`νους ζ;ντος βVρους*********

(1996):Αξ\α εισαγωγ;ν: 28,9 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ 
Αξ\α εξαγωγ;ν: 5,8 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ

3. Η ΕΕ και η αλιε\α της Σλοβεν\ας.

[σως λ`γω του µικροb µεγXθους της βιοµηχαν\ας της Σλοβεν\ας, δεν δ`θηκε ιδια\τερη
σηµασ\α στο θXµα της αλιε\ας κατV τις διαπραγµατεbσεις.  Η Σλοβεν\α αντιπροσωπεbει το
0,05% των συνολικ;ν εισαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ και το 2% των εισαγωγ;ν
αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ µ`νο απ` χ;ρες της ΑτζXντας 2000.  Απ` Vποψη αξ\ας, η
Σλοβεν\α δXχεταé το 0,52% των εξαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ, αλλV το 6,2% των
εξαγωγ;ν µ`νο προς χ;ρες της ΑτζXντας 2000.  Για το λ`γο αυτ` ε\ναι σαφXς `τι η συµµετοχZ
της Σλοβεν\ας στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ δεν πρ`κειται να Xχει σηµαντικ` αντ\κτυπο.



25 PE 167.799

 Ε\ναι αναγκα\α η εγκαθ\δρυση εν`ς φορXα διαχε\ρισης της αλιε\ας που θα ε\ναι σε θXση να
καλbψει τις απαιτZσεις της ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς, στις οπο\ες περιλαµβVνονται η
τZρηση εν`ς νηολογ\ου και η συγκXντρωση `λων των στατιστικ;ν στοιχε\ων και η εναρµ`νιση
µε τα πρ`τυπα ασφVλειας και υγιεινZς της ΕΕ.

IV. Ουγγαρ\α

 Η βιοµηχαν\α διαθXτει µια σηµαντικZ βVση µε 143 000 εκτVρια εσωτερικ;ν υδVτων και
3000 ενεργ;ς απασχολοbµενα Vτοµα.  Η µεταποιητικZ βιοµηχαν\α της Ουγγαρ\ας ε\ναι µικρZ
λ`γω της Xλλειψης κεφαλα\ων και επενδbσεων. Το 1995 απασχολοbσε µ`νο 250 Vτοµα.

1.  Αλιε\α γλυκοb νεροb

Ο µεγαλbτερη υδVτινη Xκταση ε\ναι η λ\µνη Balaton (60 000 εκτVρια).  Στην περιοχZ
αυτZ η εµπορικZ αλιε\α επικεντρ;νεται στο χXλι και τη λεπον\δα, εν; οι ερασιτXχνες αλιε\ς
επικεντρ;νονται στον κυπρ\νο και το ποταµολVβρακο.

ϑλα τα αλιευτικV δικαι;µατα σε κλειστXς υδVτινες εκτVσεις ανZκουν στο κρVτος, το
οπο\ο χορηγε\ αλιευτικV δικαι;µατα σε εταιρ\ες, συνεταιρισµοbς, ερευνητικV ιδρbµατα και
Vτοµα.  Σε 320 000 ανXρχονται οι Οbγγροι ερασιτXχνες αλιε\ς που διαθXτουν Vδειες αλιε\ας και
ε\ναι υποχρεωµXνοι να καταγρVφουν το αλ\ευµV τους σε µητρ;α.  Ωστ`σο, απ` τον Οργανισµ`
Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν εκτιµVται `τι το πραγµατικ` αλ\ευµα απ` αυτZ
την πηγZ ε\ναι τουλVχιστον διπλVσιο απ` τον επ\σηµο αριθµ` των 4 548 µετρικ;ν τ`νων για
το 1995.

2.  ΚυβερνητικZ πολιτικZ

Η ∆ιεbθυνση ΘηραµVτων και Αλιε\ας του Υπουργε\ου Γεωργ\ας ε\ναι υπεbθυνη για
`λα τα θXµατα του τοµXα της αλιε\ας.  Το µVρκετινγκ συντον\ζεται απ` το Συµβοbλιο
Αλιευτικ;ν Προε`ντων. ∆ηλωµXνος στ`χος της κυβXρνησης ε\ναι η αbξηση της κατανVλωσης
των ψαρι;ν και η διαµ`ρφωση των διατροφικ;ν συνηθει;ν προς  εκε\νη την κατεbθυνση. Σε
σbγκριση µε τα ΕυρωπαεκV δεδοµXνα η  κατανVλωση ψαρι;ν στην Ουγγαρ\α ε\ναι µικρZ, Xχει
ωστ`σο τετραπλασιαστε\ απ` το 1950. Η κυβXρνηση επιθυµε\ επ\σης να ενθαρρbνει τη
διαφοροπο\ηση των προε`ντων και ιδια\τερα την κVλυψη της ζZτησης σε τουριστικXς
περιοχXς. Επ\σης η κυβXρνηση Xχει δεσµευτε\ να αποκαταστZσει τα φυσικV ενδιαιτZµατα και
τα αποθXµατα ιχθbων και µολυσµXνων υδVτων.
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3.  Εµπ`ριο

Εµπορικ`  ισοζbγιο (1995)1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΗ κιλV/Xτος

ΨVρια για Vµεση
ανθρ;πινη
κατανVλωση

      16 300      10 700      2 900    24 100           2 400

ΨVρια για
ζωοτροφXς και
Vλλες χρZσεις

         -   210 0000        -  210 000             -

 ********** Στοιχε\α 1995, σε τ`νους ζ;ντος βVρους**********

Αξ\α εισαγωγ;ν (1995): 42,7 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ.
Αξ\α εξαγωγ;ν (1995): 7,2 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ

4.  Η ΕΕ και η αλιε\α της Ουγγαρ\ας

Λ`γω του χαρακτZρα της αλιε\ας της ως εσωτερικ;ν υδVτων, δεν θεωρε\ται πιθαν` `τι
θα υπVρξουν επιπτ;σεις για την Ουγγαρ\α απ` τα περισσ`τερο αµφιλεγ`µενα στοιχε\α της
ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς που αφοροbν τη θαλVσσια αλιε\α.  Η Ουγγαρ\α αντιπροσωπεbει
µ`νο το 0,1% των συνολικ;ν εισαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ και το 4% των εισαγωγ;ν
της ΕΕ µ`νο απ` τις χ;ρες της ΑτζXντας 2000.  Η Ουγγαρ\α δXχεται το 1,05% των συνολικ;ν
εξαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ και το 12,6% των εξαγωγ;ν µας προς τις χ;ρες της
ΑτζXντας 2000 στο σbνολ` τους.   Για το λ`γο αυτ` δεν θεωρε\ται πιθαν` `τι η υλοπο\ηση της
ΚοινZς ΑλιευτικZς ΠολιτικZς θα ε\ναι προβληµατικZ για οποιαδZποτε απ` τις δbο πλευρXς.
Ωστ`σο, το δελτ\ο της ΑτζXντας 2000 τον\ζει την αναγκαι`τητα της βελτ\ωσης εκ µXρους της
Ουγγαρ\ας των προτbπων υγιεινZς και περιβVλλοντος για την εναρµ`νισZ τους µε τους
κανονισµοbς της ΕΕ.

V.  Η ∆ηµοκρατ\α της Τσεχ\ας

1. Η διεbρυνση της ΕΕ και η αλιε\α της Τσεχ\ας

Η ∆ηµοκρατ\α της Τσεχ\ας διαθXτει αποκλειστικV αλιε\α εσωτερικ;ν υδVτων.  Το 1994
το συνολικ` αλ\ευµα Zταν 22 600 τ`νοι, κυρ\ως κυπρ\νος. Ως εµπορικ`ς ετα\ρος της ΕΕ, η
∆ηµοκρατ\α της Τσεχ\ας αντιπροσωπεbει το 0,17% των συνολικ;ν εισαγωγ;ν αλιευτικ;ν
προε`ντων της ΕΕ και το 6,8% των αλιευτικ;ν προε`ντων που εισVγονται απ` χ;ρες της
ΑτζXντας 2000.  Η ∆ηµοκρατ\α της Τσεχ\ας δXχεται το 1,31% των εξαγωγ;ν αλιευτικ;ν
προε`ντων της ΕΕ και το 15,8% των εξαγωγ;ν της ΕΕ αυτ;ν των προε`ντων σε χ;ρες της
ΑτζXντας 2000.

ΚανXνα ιδια\τερο πρ`βληµα δεν διαφα\νεται για οποιαδZποτε απ` τις δbο πλευρXς
σχετικV µε τη συµµετοχZ της ∆ηµοκρατ\ας της Τσεχ\ας στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ. 

                                                
1
 Ο ακ`λουθος π\νακας προXρχεται απ` το Xγγραφο του Οργανισµοb Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν

FID/CP/HUN Ανασκ`πηση 1 (ΝοXµβριος 1996)
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Ωστ`σο, τον\ζεται η αναγκαι`τητα της βελτ\ωσης των προτbπων υγε\ας, υγιεινZς και
περιβVλλοντος για την εναρµ`νισZ τους µε τους κανονισµοbς της ΕΕ.

Το δεbτερο κbµα

VI. Λετον\α
1. Σbνοψη

Η Λετον\α, µε µια ακτογραµµZ 475 χλµ. και Xναν κατV προσXγγιση αριθµ` 12 000
ατ`µων (που αντιστοιχε\ στο 1% του συνολικου εργαζ`µενου πληθυσµοb) που απασχολοbνται
στον τοµXα της αλιε\ας (6000, τ`σο στον πρωτοβVθµιο `σο και το δευτεροβVθµιο τοµXα),
αποτελε\ Xνα σηµαντικ` αλιευτικ` Xθνος µε αξι`λογο τοµXα εξαγωγ;ν. ΠολλV απ` τα
προβλZµατα που αντιµετωπ\ζει ο τοµXας αυτ`ς οφε\λονται σε γεωπολιτικXς συνθZκες
παρ`µοιες µε αυτXς που συναντ;νται στις γειτονικXς χ;ρες της ΒαλτικZς, την Εσθον\α και τη
Λιθουαν\α, οι οπο\ες αναλbονται σε Vλλο τµZµα του εγγρVφου αυτοb

Απ` το 1993 ως το 1996, το 80% των συνολικ;ν αλιευµVτων ανοικτZς θVλασσας
αλιεbονταν στην περιοχZ του Κεντρικοb Ανατολικοb Ατλαντικοb (34).  Τα ε\δη - στ`χοι του
στ`λου των 15 σκαφ;ν ε\ναι η φρ\σσα, η σαρδXλα, ο σκρ`µβος και το σαυρ\δι. Τα σκVφη της
Λετον\ας επικεντρ;νουν τη δρVση τους στα bδατα της Μαυριταν\ας και του Νοτιοδυτικοb
Ατλαντικοb. Το συνολικ` αλ\ευµα αυτοb του στ`λου το 1996 Zταν 70 000 τ`νοι.  Το 1995 ο
αριθµ`ς αυτ`ς Zταν 91 500 τ`νοι 1. Ωστ`σο, το αλ\ευµα αυτοb του στ`λου Zταν κατV πολb
µεγαλbτερο την εποχZ της αγορVς της ΣοβιετικZς Wνωσης, πριν απ` την ανεξαρτησ\α , `ταν
το αλ\ευµα ανXρχονταν σε 500 000 τ`νους ετησ\ως.

 Η ΑποκλειστικZ ΟικονοµικZ Ζ;νη της Λετον\ας καλbπτει το 10% της συνολικZς
Xκτασης της ΘVλασσας της ΒαλτικZς. Η παρVκτια αλιε\α, παρV την αυξαν`µενη σηµασ\α της,
αντιπροσωπεbει µ`νο το 5% του συνολικοb αλιεbµατος της ΒαλτικZς.  Τα ε\δη - στ`χοι της
ε\ναι η ρXγγα, ο σολοµ`ς, η θαλVσσια πXστροφα, η ευρωπαεκZ χωµατ\δα, το ποταµολVβρακο
και η µαυροµVτα, που αλιεbονται µε χρZση σταθεροb αλιευτικοb εξοπλισµοb. Το 1996, το
συνολικ` αλ\ευµα του στ`λου της ΒαλτικZς, συµπεριλαµβανοµXνου του Κ`λπου της Ρ\γας,
Zταν 72 000.  Σε σbγκριση µε το αλ\ευµα του 1994, το αλ\ευµα του βακαλVου ε\χε αυξηθε\
κατV 35%, της ρXγγας κατV 11% και της παπαλ\νας κατV 40%.  Το συνολικ` αλ\ευµα
παπαλ\νας το 1996 Zταν 34 211 τ`νοι, αντιπροσωπεbοντας το µεγαλbτερο αλ\ευµα για
περισσ`τερα απ` 20 χρ`νια.

                                                
1
Στοιχε\α για το 1995 απ` το ενηµερωτικ` δελτ\ο ΑτζXντα 2000 της ΕΕ
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Η µεταποιητικZ βιοµηχαν\α, που περιλαµβVνει 34 επιχειρZσεις, αποτελε\ µια
µε\ζονα βιοµηχαν\α µε εξαγωγικ` προσανατολισµ`. Το 1996 αντιπροσ;πευε το 3,4% του
ακαθVριστου εγχ;ριου προε`ντος, απασχολ;ντας συνολικV περ\που 6000 Vτοµα. 

Σbµφωνα µε πηγXς του Οργανισµοb Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν,
η ποικιλ\α και η ποι`τητα των αλιευτικ;ν προε`ντων Xχει βελτιωθε\ τα τελευτα\α χρ`νια
και το 1996 η παραγωγZ αλιευτικ;ν προε`ντων για ανθρ;πινη κατανVλωση ανZλθε σε 113
00 τ`νους.  Το µεγαλbτερο µXρος (90%) αυτZς της ποσ`τητας εξVχθηκε. ΚατV την περ\οδο
1993 - 1996 οι εξαγωγXς κονσερβοποιηµXνων ψαρι;ν υπερδιπλασιVστηκαν απ` 23 000 σε 54
000 τ`νους.

ϑσον αφορV τις εισαγωγXς, η Νορβηγ\α κατXχει τη σηµαντικ`τερη θXση  στην
αγορV της Λετον\ας.  Οι εισαγωγXς στην πλειοψηφ\α τους αποτελοbνται απ` ολ`κληρα
ψVρια, `πως ρXγγες, κατεψυγµXνο σκρ`µβο και φιλXτο σολοµοb.  Αυτ` οφε\λεται κυρ\ως
στην Xλλειψη αυτ;ν των ειδ;ν στα bδατα της Λετον\ας.

Στοιχε\α 1996 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

κατV κεφαλZ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
κιλV/Xτος

ΨVρια για
Vµεση
ανθρ;πινη
κατανVλωση

113 140 44 700 134 700 23 140 9,3

Αξ\α εισαγωγ;ν: 26,7 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ   
Αξ\α εξαγωγ;ν: 130,5 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ
ΑκαθVριστη αξ\α αλιευτικZς παραγωγZς: 142,9 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ

2.  Η ΕΕ και η αλιε\α της Λετον\ας

Στο πλα\σιο της προετοιµασ\ας για τη µελλοντικZ XνταξZ της στην ΕΕ και ως
µXρος της ολοκληρωµXνης πολιτικZς της ∆ιεθνοbς ΕπιτροπZς Αλιε\ας της ΒαλτικZς, η
Λετον\α Xχει υπογρVψει διVφορες συµφων\ες για την αλιε\α µε την ΕΕ. Οι Κανονισµο\
(ΕΚ) αριθ. 54/98 και (EΚ) αριθ. 53/98 του Συµβουλ\ου της 19ης ∆εκεµβρ\ου 1997
καθ`ρισαν τις ποσοστ;σεις που συµφωνZθηκαν.

Η ΑτζXντα 2000 αναφXρει `τι η Λετον\α αντιπροσωπεbει το 0,06% των συνολικ;ν
εισαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ Z το 2,4% των εισαγωγ;ν απ` υποψZφιες χ;ρες της
ΑτζXντας 2000.  Η Λετον\α δXχεται το 0,16 % των συνολικ;ν εξαγωγ;ν αλιευτικ;ν
προε`ντων της ΕΕ Z το 1,9% των εξαγωγ;ν προς τις υποψZφιες χ;ρες (απ` πλευρVς αξ\ας).

Οι υγειονοµικXς συνθZκες και οι συνθZκες υγιεινZς πρXπει να βελτιωθοbν για να
εναρµονιστοbν µε τα πρ`τυπα της ΕΕ και ο στ`λος Xχει ανVγκη αbξησης των επενδυτικ;ν
κεφαλα\ων για να εκσυγχρονιστε\ και να καταστε\ ανταγωνιστικ`ς.
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VII.  Λιθουαν\α

1. Σbνοψη

Το 1996, ο τοµXας της αλιε\ας απασχολοbσε 3 510 Vτοµα σε αντ\θεση µε τα 10 261
Vτοµα που απασχολοbνταν το 1992.  Το 1995 το συνολικ` αλ\ευµα Zταν 54 000 τ`νοι και
η αξ\α του υπολογ\ζονταν σε 48 εκατοµµbρια ECU 1.  Ο κbριος θαλVσσιος λιµXνας ε\ναι
ο κρατικ`ς λιµXνας Klaipeda και οι περιοχXς Nida και Sventoji εξαρτ;νται σε µεγVλο βαθµ`
απ` την αλιε\α.

Το 1996, ο στ`λος ανοικτZς θVλασσας αποτελοbνταν απ` 57 σκVφη.  Το συνολικ`
βVρος του αλιεbµατος ε\χε µειωθε\ απ` 109 000 τ`νους το 1993 στους 33 000 τ`νους. Η αξ\α
αυτοb του αλιεbµατος Zταν 32 εκατοµµbρια ECU.  Περ\που το 40% του στ`λου ε\ναι
τουλVχιστον 20 ετ;ν. Η Λιθουαν\α Xχει συνVψει συµφων\ες µε τον ΚαναδV, τις ΗΠΑ και τις
ΝZσους Φερ`ε.

Το 1996, ο στ`λος της ΒαλτικZς αποτελοbνταν απ` 70 σκVφη και 150 µικρ`τερες
λXµβους που αλ\ευαν περ\που 20 000 τ`νους.  ΑυτZ η ποσ`τητα αντιπροσωπεbει µια
αbξηση 7 000 τ`νων σε σbγκριση µε τα στοιχε\α του 1993.  Το 40% αυτοb του στ`λου
αποτελε\ται επ\σης απ` σκVφη που η ηλικ\α τους υπερβα\νει τα 20 Xτη.

Το 1996, 54 µεταποιητικXς εταιρ\ες απασχολοbσαν συνολικV 2050 Vτοµα. Η
συνολικZ παραγωγZ Xχει µειωθε\ τα τελευτα\α χρ`νια, λ`γω της απ`τοµης µε\ωσης της
παραγωγZς κατεψυγµXνων ψαρι;ν.

Η Λιθουαν\α αντιπροσωπεbει το 0,09% των συνολικ;ν εισαγωγ;ν αλιευτικ;ν
προε`ντων της ΕΕ Z το 3,6% των εισαγωγ;ν αυτ;ν των ειδ;ν απ` υποψZφιες χ;ρες και µ`νο.
Η Λιθουαν\α εισVγει το 0,34% των εξαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ Z το 4,1% των
εξαγωγ;ν µ`νο προς τις υποψZφιες χ;ρες (απ` Vποψη αξ\ας). 

2.  Η αλιε\α της Λιθουαν\ας και η ΕΕ

ϑπως και µε τις Vλλες χ;ρες που περιβVλλουν τη ΘVλασσα της ΒαλτικZς, τα
τελευτα\α χρ`νια η ΕΕ Xχει συνVψει συµφων\ες µε τη Λιθουαν\α που αφοροbν αµοιβα\ες
ρυθµ\σεις για την αλιε\α.  Οι Κανονισµο\ (ΕΚ) αριθ. 56/98 και αριθ. 57/98 του Συµβουλ\ου
της 19ης ∆εκεµβρ\ου 1998 καθορ\ζουν τις ποσοστ;σεις.

Το επ\σηµο δελτ\ο της ΑτζXντας 2000 τον\ζει την αναγκαι`τητα περαιτXρω
προσπαθει;ν για την ολοκλZρωση της µετVβασης απ` τις κρατικXς στις ιδιωτικXς
ιδιοκτησιακXς δοµXς.  Υπογραµµ\ζει το πρ`βληµα της µακροπρ`θεσµης µε\ωσης του στ`λου
ανοικτZς θVλασσας και προβλXπει `τι θα απαιτηθε\ βοZθεια για την ανακοπZ αυτZς της
µε\ωσης και τον εκσυγχρονισµ` του στ`λου. ϑπως και µε τη γνωµοδ`τησZ  του στις
περιπτ;σεις των Vλλων χωρ;ν της κεντρικZς και της ανατολικZς Ευρ;πης, τον\ζει την

                                                
1
  Τα στοιχε\α προXρχονται απ` το δελτ\ο ΑτζXντα 2000 της ΕΕ εκτ`ς αν αναφXρεται κVτι διαφορετικ`.
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αναγκαι`τητα καλbτερων διοικητικ;ν πρακτικ;ν στον τοµXα και  βελτ\ωσης των προτbπων
υγιεινZς και περιβVλλοντος στα επ\πεδα εκε\νωí της ΕΕ.  Ωστ`σο, σε γενικXς γραµµXς, δεν
αναµXνονται σηµαντικV προβλZµατα απ` την Vποψη της ΕΕ, λ`γω του σχετικV µικροb
µεγXθους της βιοµηχαν\ας.

VIII. Βουλγαρ\α
1. Σbνοψη

Η Βουλγαρ\α διαθXτει µια ακτογραµµZ 378 χλµ. και η αλιε\α εκτιµVται `τι
απασχολε\ 1450 Vτοµα στον πρωτοβVθµιο τοµXα και µ`νο. Στη µεγαλbτερη πλειοψηφ\α της,
η αλιε\α ε\ναι συγκεντρωµXνη στη Μαbρη ΘVλασσα, καθ;ς η αλιε\α ανοικτZς θVλασσας
θεωρZθηκε ως µη αποδοτικZ.  Μ`νο 5 σκVφη τbπου Siberia (απ` τα οπο\α µ`νο 2 Zταν σε
πλZρη απασχ`ληση) χρησιµοποιοbνταν για αλιε\α ανοικτZς θVλασσας το 1995, εν; τα
υπ`λοιπα 15 ε\χαν πωληθε\ απ` το 1991.  Η ολικZ χωρητικ`τητα των σκαφ;ν σε λειτουργ\α
ε\ναι 5 941 κ`ροι.  Η ΚρατικZ Υπηρεσ\α Αλιε\ας του Υπουργε\ου Γεωργ\ας εκχωρε\
θαλVσσιες και εσωτερικXς περιοχXς αλιε\ας µXσω εν`ς συστZµατος χορZγησης αδει;ν που
υπ`κεινται σε φορολ`γηση.

Το 1995, τα αλιεbµατα της Μαbρης ΘVλασσας ανZλθαν σε 2 400 τ`νους, απ` τους
οπο\ους οι 1 690 ε\χαν αλιευτε\ απ` κρατικV σκVφη.  Σbµφωνα µε πηγXς του Οργανισµοb
Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν, το 1995 υπZρχαν 10 τXτοια σκVφη τbπου
Baltic και 8 πλο\α ιδιωτικZς χρZσης.  Το αλ\ευµα εκφορτ;νεται συνZθως στους κ`λπους του
Ðýñãïõ, της ΒVρνας, του Pomorie, της Σωζ`πολης και του Nessebar.  Τα κbρια αλιευ`µενα
ε\δη ε\ναι η παπαλ\να, ο γαbρος, το σαυρ\δι και ο βακαλVος του Ατλαντικοb.

Αυτ`ς ο στ`λος αντιµετωπ\ζει πολλV êáé σηµαíτικV προβλZµατα. Εκτ`ς απ` το
πρ`βληµα του απαρχαιωµXνου εξοπλισµοb που ε\ναι κοιν` σε `λες τις υποψZφιες χ;ρες,
στην αλιε\α της Βουλγαρ\ας Xχει ασκηθε\ επιπρ`σθετη π\εση απ` την απ;λεια της Ρωσ\ας
 (ôης ΣοβιετικZς Wνωσης) ως ετα\ρου, π.χ. στις επενδbσεις και τις επισκευXς των
µηχανηµVτων.  ΠολλV απ` τα σκVφη ΣοβιετικZς κατασκευZς ε\ναι σε κακZ κατVσταση απ`
Vποψη συντZρησης και τα εξαρτZµατα που απαιτοbνται για την αντιµετ;πιση αυτZς της
κατVστασης δεν ε\ναι πλXον Vµεσα διαθXσιµα.  Τη βιοµηχαν\α βαρbνουν µεγVλα χρXη και
οι ταχXως αυξαν`µενες δαπVνες Xχουν µει;σει ακ`µη περισσ`τερο την ανταγωνιστικ`τητα
και Xχουν περιορ\σει τη ζZτηση εκ µXρους των πελατ;ν. Η µετVβαση απ` το κρατικ` στο
 ιδιωτικ` ιδιοκτησιακ` καθεστ;ς Xχει ακ`µη να διανbσει αρκετ` δρ`µο και η διαδικασ\α
ε\ναι οδυνηρZ.

Σbµφωνα µε τον Οργανισµ` Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν 1, τα
επ\πεδα ρbπανσης της Μαbρης ΘVλασσας συνεχ\ζουν να αυξVνουν και αναµXνεται `τι τα
αποθXµατα ιχθbων `λων των ειδ;ν εκτ`ς απ` τα µbδια θα συνεχ\σουν να µει;νονται σε
αριθµ`.

                                                
1  Οργανισµ`ς Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν FID/CP/BUL
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Περ\που 500 Vτοµα απασχολοbνται στην αλιε\α γλυκοb νεροb.

Η ακ`λουθη παρVσταση παρουσιVζει εµπορικV µεγXθη για το 1995. 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΨVρια για Vµεση
ανθρ;πινη
κατανVλωση

      6 700      15 100    6 400    15 400

Αξ\α εισαγωγ;ν (εκτ\µηση FAO 1995) 18 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ
Αξ\α εξαγωγ;ν (εκτ\µηση FAO 1995) 10 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ
Αξ\α αλιευτικ;ν προε`ντων (εκτ\µηση FAO 1995) 35 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ

2.  Η ΕΕ και η αλιε\α της Βουλγαρ\ας

Η εκτ\µηση που περιλαµβVνεται στην τεκµηρ\ωση της  ΑτζXντας 2000 αναφορικV
µε τη µελλοντικZ Xνταξη της Βουλγαρ\ας στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ ε\ναι µVλλον
αρνητικZ. ΕκφρVζει τον προβληµατισµ` για δηλ;σεις της ΒουλγαρικZς κυβXρνησης που
τον\ζουν `τι η Βουλγαρ\α δεν ε\ναι σε θXση να επιβVλει ποσοστ;σεις και να
πραγµατοποιZσει  Xρευνα.  ΑυτV τα δbο στοιχε\α αποτελοbν απαιτZσεις της ΚοινZς
ΑλιευτικZς ΠολιτικZς και διVφορων Vλλων συµφωνι;ν µε τρ\τες χ;ρες.   ΑυτZ η κατVσταση
πρXπει να διορθωθε\ πριν απ` την Xνταξη. Το Xγγραφο εκφρVζει επ\σης την κοινZ για `λες
τις χ;ρες της ΑτζXντας 2000  Vποψη δηλ. `τι πρXπει να καταρτισθε\ Xνα αποτελεσµατικ`
νηολ`γιο και µια στατιστικZ βVση δεδοµXνων µε λεπτοµερZ στοιχε\α για τα αλιεbµατα και
`τι θα πρXπει να γ\νει σηµαντικZ προσπVθεια για την εναρµ`νιση µε τα πρ`τυπα της ΕΕ για
την υγε\α, την υγιεινZ και το περιβVλλον. ΚατV πVσα πιθαν`τητα η Βουλγαρ\α θα
χρειαστε\ ξXνες επενδbσεις για να εκµεταλλευθε\ πλZρως τις δυνατ`τητXς της.

IX. Σλοβακ\α
1. Σbνοψη

Η Σλοβακ\α, µαζ\ µε Vλλες 3 υποψZφιες χ;ρες δεν Xχει πρ`σβαση στη θVλασσα. 
Ωστ`σο, Xχει µεγVλη παρVδοση στην αλιε\α γλυκοb νεροb που επικεντρ;νεται στους
πολλοbς ορµητικοbς ποταµοbς της, στις ορεινXς περιοχXς της χ;ρας.  Λ`γω του ορεινοb
χαρακτZρα της χ;ρας, η ερασιτεχνικZ αλιε\α αποτελε\ τη µοναδικZ βι;σιµη δραστηρι`τητα.
Σbµφωνα µε πηγXς του Οργανισµοb Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν2, η
αλιε\α απασχολε\ σZµερα 104 Vτοµα στον πρωτοβVθµιο και 34 στο δευτεροβVθµιο τοµXα.
                                                

1
Αυτ`ς ο π\νακας Xχει ληφθε\ απ` την πηγZ FID/CP/BUL του Οργανισµοb Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν.

Οι αριθµο\ αντιπροσωπεbουν τ`νους ζ;ντος βVρους.

2
 Αν δεν αναφXρεται κVτι Vλλο, `λα τα στοιχε\α που παρατ\θενται σε αυτZ την εν`τητα προXρχονται απ` το Xγγραφο του

Οργανισµοb Επισιτισµοb και Γεωργ\ας των ΗνωµXνων Εθν;ν FID/CP/SLO του Νοεµβρ\ου 1996
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Η συνολικZ παραγωγZ ανXρχεται σε 1 900 τ`νους που αντιστοιχοbν σε µια µXση
παραγωγZ 862 κιλ;ν/εκτVριο. Ο κυπρ\νος αναλογε\ στο 50,1% του αλιεbµατος και η
ιριδ\ζουσα πXστροφα στο 45,7%.  Uλλα αλιευ`µενα ε\δη ε\ναι η τοbρνα, το γλZνι και το
χXλι.

Το µεγαλbτερο µXρος των εξαγωγ;ν αφορV τις πXστροφες ( 76,9% το 1994) και τις
εξαγωγXς ζ;ντων ιχθbων (69,4% το 1994). Η µεταποιητικZ βιοµηχαν\α στη Σλοβακ\α ε\ναι
µικρZς κλ\µακας.

Ο ακ`λουθος π\νακας παρουσιVζει επ\σης στοιχε\α για το 1994, σε τ`νους.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ κατV κεφαλZ
προµZθεια -
κιλV/Xτος

ΨVρια για Vµεση
ανθρ;πινη
κατανVλωση

        3 500    18 000         500       3,9

Αξ\α εισαγωγ;ν (1994): 22,4 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ
Αξ\α εξαγωγ;ν (1994): 2,0 εκατοµµbρια δολVρια ΗΠΑ

2.  Η ΕΕ και η αλιε\α της Σλοβακ\ας

Σbµφωνα µε πηγXς της ΑτζXντας 2000, η Σλοβακ\α αντιπροσωπεbει το 0,01% των
συνολικ;ν εισαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ Z το 0,4% των εισαγωγ;ν αυτ;ν των ειδ;ν
απ` τις χ;ρες της ΑτζXντας 2000 και µ`νο. Η Σλοβακ\α δXχεται το 0,32% των συνολικ;ν
εξαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ Z το 3,8% των εξαγωγ;ν της προς τις υποψZφιες χ;ρες
της κεντρικZς και της ανατολικZς Ευρ;πης.

Λ`γω του πολb περιορισµXνου µεγXθους της βιοµηχαν\ας και του κυρ\αρχου
χαρακτZρα της ερασιτεχνικZς αλιε\ας, δεν αναµXνεται να προκbψουν οποιαδZποτε
προβλZµατα απ` τη συµµετοχZ της Σλοβακ\ας στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ.  Ωστ`σο,
η Σλοβακ\α οφε\λει βXβαια να εξασφαλ\σει την εναρµ`νισZ της µε τα πρ`τυπα υγε\ας,
υγιεινZς και περιβVλλοντος της ΕΕ.

X. Ρουµαν\α

1.  Σbνοψη

Με µια ακτογραµµZ στη Μαbρη ΘVλασσα, Xνα στ`λο ανοικτZς θVλασσας και
σηµαντικXς εκτVσεις γλυκοb νεροb, η Ρουµαν\α διαθXτει µια σχετικV σηµαντικZ αλιευτικZ
βιοµηχαν\α.  Το 1995 απασχολοbσε 6 000 Vτοµα και η παραγωγZ της ανερχ`ταν σε 69 000
τ`νους ψαρι;ν Z αλιευτικ;ν προε`ντων αξ\ας 232 εκατοµµυρ\ων ECU.  ΑυτZ η αξ\α
αντιστοιχε\ στο 2,8% της παραγωγZς της ΕΕ.  Η κυβXρνηση και ο ιδιωτικ`ς τοµXας Xχουν
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προγραµµατ\σει µια µακροπρ`θεσµη αναδιVρθρωση της βιοµηχαν\ας µε στ`χο τον
εκσυγχρονισµ` και συν τω χρ`νω την πλZρη ιδιωτικοπο\ηση.

Το 1995, ο στ`λος ανοικτZς θVλασσας αποτελοbνταν απ` 19 σκVφη και
απασχολοbσε 1 300 Vτοµα.  Απαιτοbνται περισσ`τερες πληροφορ\ες για τα χαρακτηριστικV
και την ηλικ\α αυτοb του στ`λου.   Ο στ`λος ανοικτZς θVλασσας επικXντρωνε τη δρVση του
στο βορειοανατολικ` Ατλαντικ` (αλιεbοντας κυρ\ως σκ`µβρο και ρXγγα) και το συνολικ`
του αλ\ευµα το 1995 Zταν 36 500 τ`νοι.  Αυτ` το αλ\ευµα παρουσ\αζε σηµαντικZ αbξηση
σε σbγκριση µε τους 1 300 τ`νους του 1993.  Σbµφωνα µε τα Xγγραφα της ΑτζXντας 2000, η
κυβXρνηση σκοπεbει να εκσυγχρον\σει αυτ` τον στ`λο και να αυξZσει το ετZσιο αλ\ευµα
στους 80-100 000 τ`νους µετV το 2000.

Το αλ\ευµα της Μαbρης ΘVλασσας παρουσ\ασε επ\σης αbξηση απ` το 1993, απ`
1 400 σε 1 500 τ`νους το 1995.  Ο στ`λος αποτελε\ται απ` 15 νηολογηµXνα σκVφη στα οπο\α
απασχολοbνται 109 Vτοµα.  Το αλ\ευµα αποτελε\ται κυρ\ως απ` παπαλ\να.

Το 1995, η παραγωγZ της αλιε\ας εσωτερικ;ν υδVτων της Ρουµαν\ας ανZλθε σε 28
000 τ`νους κυπρ\νου και Vλλων ειδ;ν γλυκοb νεροb.

Η µεταποιητικZ βιοµηχαν\α αποτελε\ται απ` 14 επιχειρZσεις που απασχολοbν 1 700
Vτοµα, η πλειον`τητα των οπο\ων συγκεντρ;νεται στις 4 µεγαλbτερες εταιρ\ες.  Το 1995 η
παραγωγZ ανερχ`ταν σε 69 105, µια 100% αbξηση σε σχXση µε το 1993.  Το 30% αυτZς της
παραγωγZς προερχ`ταν απ` τον ιδιωτικ` τοµXα.

Το 1995, το εµπ`ριο της Ρουµαν\ας εµφVνιζε την ακ`λουθη εικ`να.  Οι εισαγωγXς
ανZλθαν σε 46.300 τ`νους και οι εξαγωγXς σε 5.099 τ`νους ψαρι;ν και αλιευτικ;ν προε`ντων.
 Ωστ`σο, η αγορV του ψαριοb το 1996 παρουσ\ασε πτ;ση. Το 1995, η Ρουµαν\α
αντιπροσ;πευε το 0,02% των εισαγωγ;ν ψαρι;ν και αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ Z το 0,8%
των εισαγωγ;ν της ΕΕ απ` χ;ρες της ΑτζXντας 2000.  Η Ρουµαν\α καλbπτει το 0,39% των
εξαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της ΕΕ Z το 4,7 % των εξαγωγ;ν µ`νο προς υποψZφιες χ;ρες.

2.  Η ΕΕ και η αλιε\α της Ρουµαν\ας

Στην επ\σηµη τεκµηρ\ωση της ΑτζXντας 2000  εκφρVζονται προβληµατισµο\ σχετικV
µε την Xλλειψη ανταλλαγZς πληροφορι;ν µε τη Ρουµαν\α `σον αφορV τις συµφων\ες της
Ρουµαν\ας µε τρ\τες χ;ρες και την Xλλειψη µηχανισµ;ν για την επιβολZ της τZρησης των
ποσοστ;σεων.  Τον\ζεται  `τι η Ρουµαν\α πρXπει να βελτι;σει τη διαχε\ριση στον τοµXα της
αλιε\ας, ειδικ`τερα µε την τZρηση εν`ς λεπτοµεροbς νηολογ\ου για το στ`λο και µιας
βVσης δεδοµXνων για τη στατιστικZ των αλιευµVτων.  ΑναφXρει επ\σης `τι πρXπει να γ\νουν
προσπVθειες για την εναρµ`νιση µε τα πρ`τυπα υγε\ας, υγιεινZς και περιβVλλοντος της ΕΕ.
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XI. Κbπρος και ΜVλτα

ΠαρV τις αβXβαιες συνθZκες της Xνταξης των δbο αυτ;ν χωρ;ν, που οφε\λονται στη
στρατιωτικZ κατVσταση στην Κbπρο και την πιθανZ επανXναρξη των διαπραγµατεbσεων
µε τη νXα κυβXρνηση της ΜVλτας, οι χ;ρες αυτXς διαθXτουν σηµαντικZ αλιε\α που
συνοψ\ζεται ακολοbθως.

1. Κbπρος

ϑσον αφορV την Κbπρο, η διχοτ`µηση της νZσου επηρεVζει `λες τις πτυχXς της
κυβερνητικZς πολιτικZς, συµπεριλαµβανοµXνης και της αλιε\ας. Υπολογ\ζεται `τι το 50%
των αλιευτικ;ν πεδ\ων χVθηκαν µε την ΤουρκικZ εισβολZ του 1974.  Απ` τ`τε Xχουν γ\νει
σηµαντικXς προσπVθειες απ` την κυβXρνηση για τον περιορισµ` του µεγXθους του στ`λου
και την αποτελεσµατικZ êáé βι;σιµη διαχε\ριση των θαλVσσιων π`ρων.

Το σηµαντικ`τερο ε\δος που αλιεbεται για εµπορικοbς σκοποbς ε\ναι η µαρ\δα
(maena samaris). Uλλα ε\δη ε\ναι η λεστιV, ο σκVρος και ινδο-ειρηνικV ε\δη `πως το
κοκκιν`ψαρο και η χ\µαιρα.  Η αλιε\α ε\ναι εντατικZ και αλιεbονται 3 100 τ`νοι  ετησ\ως,
αξ\ας 22 εκατοµµυρ\ων δολαρ\ων ΗΠΑ.  Στην αλιευτικZ βιοµηχαν\α φρXσκων και
κατεψυγµXνων µεταποιηµXνων ψαρι;ν απασχολοbνται συνολικV 39 100 Vτοµα και στη
βιοµηχαν\α κονσερβοποιηµXνων και αλ\παστων αλιευτικ;ν προε`ντων απασχολοbνται 5
000 Vτοµα. 

Wνα ιδια\τερο πρ`βληµα που αφορV τις σχXσεις µε την ΕΕ αποτελε\ η απαγ`ρευση,
 το 1998, των εισαγωγ;ν αλιευτικ;ν προε`ντων της Κbπρου στην ΕΕ, λ`γω των κακ;ν
συνθηκ;ν υγε\ας και υγιεινZς.  Το γεγον`ς αυτ` ε\χε ως συνXπεια µια σηµαντικZ µε\ωση των
εξαγωγ;ν προς την ΕΕ, οι οπο\ες  ε\χαν αυξηθε\ απ` 7 τ`νους το 1996 σε 62 τ`νους το 1997
και  η αυξητικZ πορε\α αναµεν`ταν να συνεχιστε\. Σbµφωνα µε ΚυπριακXς πηγXς,  πρXπει
να δαπανηθε\ Xνα ποσ` 120 000 δολαρ\ων ΗΠΑ κατV µXσον `ρο, για τη βελτ\ωση `λων των
ιχθυοτροφε\ων και των µεταποιητικ;ν µονVδων.1

ΓενικV δεν προβλXπονται σηµαντικV προβλZµατα απ` τη συµµετοχZ της Κbπρου
στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ. Ωστ`σο, παραµXνουν σηµαντικV στατιστικV κενV 
εξαιτ\ας της διχοτ`µησης της νZσου.

2. ΜVλτα

Η αλιευτικZ βιοµηχαν\α της ΜVλτας ε\ναι µικρZς κλ\µακας. Ωστ`σο, ε\ναι
σηµαντικZ απ` πολιτισµικZ Vποψη και υποστηρ\ζεται απ` την κυβXρνηση.  ∆εν
αναµXνονται σηµαντικV προβλZµατα απ` τη συµµετοχZ στην ΚοινZ ΑλιευτικZ ΠολιτικZ,
`µως απαιτοbνται περισσ`τερες πληροφορ\ες σχετικV µε το µXγεθος του αλιεbµατος, τα
χαρακτηριστικV του στ`λου, κ.λπ.

                                                
1 ΠηγZ, κbριο Vρθρο της ηλεκτρονικZς Xκδοσης του CFM ( CY,60 000)
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