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DE TAAK VAN DE OVERHEID t.a.v. DE FINANCIERING VAN DE VISSERIJ1)

door A.G.U.Hildebrandt,ec.drs.

De behoefte aan overheidshulp voor de financiering van de visserij

1. ì-Inleiding

In vele landen is de visserij‚evenals de landbouw, een
zorgenkind van de overheid.

Invoerbelemmeringen,

exportbevordering,

subsidies op de aangevoerde vis of op aankoop van vissérijmaterialen,
prijsregelingen,

financiering met behulp van de overheid op gunstige

voorwaarden enz. zijn de voornaamste middelen, welke van overheids—
wege worden aangewend om de visserij te helpen. Vaak dragen deze
maatregelen het karakter van improvisatie en hebben in principe
een tijdelijk karakter. Het is daarom allereerst gewenst na te
gaan waarom de visserij een zorgenkind is.

Pas daarna is het moge—

lijk op principiële gronden tot uitspraken te komen met betrekking
tot OVerheidshulp bij de financiering.
Voorlopig zullen wij onder visserij verstaan de kleine en

middelgrote rederijen en de schipper—eigenaren, die geen van allen
zelfstandig invloed kunnen uitoefenen op de markt voor hun vis.
De hier bedoelde groepen betreffen de garnalenvisserij,

de kotter—

en de Noordzeevisserij met loggers en trawlers.
Op de positie van de grote

rederijen voor in het bijzonder

de verre visserij? alsmede op de situatie van de vishandel en de
visverwerking wordt nog afzonderlijk terugekomen.
2. Oorzaken van de zwakke economische positie van de visserij
Er zijn verschillende oorzaken, welke tot gevolg hebben‚

dat

de economische positie van de visser, en hetzelfde geldt ook voor

de boer, vergeleken met de industrie7 zwak is. De voornaamste
oorzaken zullen nader worden besproken:

1)
Nederlandse tekst van een bijdrage ten behoeve van het
congres van de F.A.O.

van 17 — 22 oktober 1960 te Parijs.
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a. De elasticiteit van de vraag naar vis
_

De vraagfunctie voor voedingsmiddelen wordt in het algemeen

gekenmerkt,

zowel door een lage prijselasticiteit als door een lage

inkomenselasticiteit. Voor agrarische-produkten is dit aan de hand
van de resultaten van desbetreffende onderzoekingen aangetoond.

Voor

vie staat ons in dit opzicht slechts Weinig materiaal ter beschikking.
De inelastische vraag naar de belangrijkste voedingsmiddelen,

waaronder ook vis; staat in sterke tegenstelling tot de, in het
algemeen elastische vraag naar vele industriële produkten. Welke
zijn nu de gevolgen van dit grote verschil in elasticiteit van de

vraagfunctie?
1. Erijselasti iteit
Met onderstaande grafiek kan worden aangetoond in welke nadelige
positie de visser zich bevindt vergeleken met de industrie.

Dit

kan op eenvoudige wijze worden gedemonstreerd door met logaritmen
te werken en enige stylering toe te passen.
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De getrokken lijn AIB geeft het verloop van de algemene

vraagourve weer, dus het verband tussen de prijs per eenheid
en de gevraagde hoeveelheid.
De gebroken lijn A O C geeft het verloop Weer van de

totale opbrengst, nl. de gevraagde hoeveelheid vermenigvuldigd
met prijs per eenheid.
In het gebied A I spreekt men van een elastische vraag
d.w.z. bij prijsdaling neemt de vraag zoveel toe,

dat de

totale opbrengst stijgt zoals uit de grafiek blijkt.
Na het punt I komt men in een gebied waar prijsdaling
de gevraagde hoeveelheid slechts zo weinig doet toenemen, dat
de totale opbrengst een dalende tendenz toont,

zoals de lijn

0 C in de grafiek duidelijk laat zien.
De vraag naar industriële produkten ligt in het algemeen

in het elastische deel van de vraagcurve (A I). Bij vergroting
van de produktie zal een kleinere prijsdaling tot zodanige
omzetvergroting leiden, dat de totale omzet in geld uitgedrukt
stijgt (A O). Dit is uiteraard een gunstige economische positie.
De vraag naar landbouw— en visserijprodukten daarentegen
ligt in het algemeen in het inelastische deel van de vraagcurve.
Bij vergroting van de aanvoer moet de prijs zodanig dalen om de
gehele aanvoer te kunnen verkopen,

drukt in geld ook daalt {0 C).

dat de totale omzet uitge—

Dit is dus wel een zeer

ongunstige economische positie.
Dit essentiële verschil in het algemeen gedrag van de koop—
krachtige'vraag naar industrieprodukten enerzijds en de vraag

naar voedingsmiddelen anderzijds is uiteraard van grote nadelige
betekenis voor de economische positie van de visserij.

Immers

de algemene trend is produktie en aanvoer voortdurend te doen
toenemen. Voor de industrieel kan dit leiden tot een verbetering
van zijn positie, voor de visser tot een daling van zijn inkomen.
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Uit deze situatie is voorts te verklaren, waarom de
visserij de beste resultaten bereikt in perioden van schaarste
in oorlogsjaren en de eerste na—oorlogsjaren.

Het is nu ook

duidelijk waarom een slechte vangst betere resultaten kan op…
leveren.

‘Uiteraard zouden de vissers moeten proberen de hoogst
mogelijke opbrengst te behalen door hun aanvoer te beperken

tot de hoeveelheid die wordt aangegeven door het buigpunt van
de vraagcurve. Dit lukt echter niet, omdat de individualistische
vissers er op zijn ingesteld de aanvoer zoveel mogelijk_te ver—
groten en veelal machteloos staan tegenover de economische
gevolgen erVan,

Daarbij komt nog de vraag of het bedoelde pri…

vaat—economisch streven van de vissers wel sociaal—economisch
verantwoord zou zijn.

Dit zou nl.

een streven naar voedsel»

schaarste betekenen.
Door de afhankelijkheid van de natuur wordt de economische
positie van de visserij nog moeilijker.
komt tot uiting in sterke

Deze af_ankelijkheid

schommeling van de vangsten.

Door

de voortdurende toeneming van de visserij Wordt het bezwaar
van de dalen van de schommeling voor de consument zo gering

mogelijk,

doch Wordt het bezwaa” van de toppen voor de visserij

des te zwaarder. De visser heeft dan minder voordeel van
geringe vangsten en meer nadelen van grote vangsten.
Bas de laatste jaren poogt men de nadelen van de inelas—
tische prijselasticiteit te verkleinen met behulp van minimum
prijsrevelingen, waarvoor echter meestal hulp van de overheid

nodig blijkt.
Inkomenselasticiteit

Onderzoekingen hebben aangetoond, dat ook de inkomens—
elasticiteit van de vraagfunctie naar voedingsmiddelen klein
is,

d.w.z.

dat bij toeneming van de welvaart een naar verhouding

geringer deel van deze toeneming van het nationale inkomen wordt
.,

besteed voor voedingsmiddelen.
Onderstaande tabel geeft daarvan een illustratie voor

Nederland en de U. S. A. in de periode 1950 - 1958.

VERGELIJKING VOOR NEDERLAND EN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
VAN DE UITGAVEN VOOR VOEDING NTT DE TOTALE UITGAVEN IN DONSUMPTIE—
HUISHOUDINGEN EN HET BRUTowNATIONAAL PRODUKT (IN MARKTPRIJZEN '54)

Bruto
nationaal

Verbruik con—
sumptie huis—

W.v. voor
d'
.

Voeding in % Voeding in %
v.h. bruto
v.h. verbruik

produktin

houdingen in _

voe ing 1n

nationaal

consumptie

mln U.S„Ë

mln U.S„É

mln U.S„Ë

produkt

huishoudinger

Nederland 1950 ‘

U. s.

5.843

3.885

1958

8.344

5.043

1.642

1950

319.700 '

214.500

51.800

1958

401.000

268.600

62.600 ‘

Bron:

O.E.E.C.

_

1.286

-

’

_

22,0

33,1

19,7

32,6

16,2

24,1

15,6

23,3

general statistics

De lage inkomenselasticiteit blijkt voorts duidelijk uit
de onderzoekingen van R.Stone1?

Tegenover de relatieve achteruitgang bij toeneming van

het reële inkomen Staat een absolute vooruitgang. Hierbij zij
echter opgemerkt, dat dit meerdere niet zo zeer de visser te
goede komt als wel de leveranciers van diensten? verwerking
(bv.

fileren,

diepvries)

en verpakking.

Men gaat bij toenemende

Welvaart nl. niet meer eten; doch koopt een betere kwaliteit
en vraagt in het algemeen meer ” convenience in food”.
Ook de geringe inkomenselasticiteit werkt dus in het nadeel

van de visserij

1)Richard Stone:

The measserement of Consumers expenditure and

behaviour in the U.K.;
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Cambridge 1954

De zee als gemeenschappelijk bezit

Enige jaren geleden heeft H.Scott Gordon 1) gewezen op de
economische gevolgen van het gemeenschappelijk karakter van de

visgronden. Niet alleen dat de intramarginale visgronden geen
ront

opbrengen,

doch het gemeenschappelijk karakter van de

visgronden leidt er tevens toe,

dat het inkòmen van de visser

daalt.

Ook dit is dus een belangrijke factor in het nadeel van de
visserij.

Co

Verminderende meeropbrengsten

Alle takken van bedrijf zijn onderhevig aan de wet van de ver—'
minderende

meeropbrengsten.

Voor de moderne groot—industrie

neemt de opbrengst lange tijd sneller toe dan de daarvoor te
maken kosten.

Voor de landbouw daarentegen gaan reeds spoedig

bij vergroting der produktie de kosten sneller toenemen dan de
opbrengsten. Met betrekking tot de visserij zijn, voor zover
bekend,

ten aanzien van het optimum nog geen onderZoekingen

gedaan.

Zou t.z.t. blijken,

dat de visserij.ook in dit opzicht

overeenkomst met de landbouw vertoont, dan brengen uiteraard deze
verminderende

meeropbrengsten de visserij eveneens in een

nadelige positie.

d. Kleine familiebedrijven
Het kleine familiebedrijf speelt in de visserij een over—
wegende rol.

Het wordt gekenmerkt door een vergaand individuaw

lisme, waardoor het weerstandsvermogen t.o.v. de reeds genoemde
economisch ongunstige positie van de visserij zwak is.
Voorts reageert het kleine familiebedrijf economisch
tegensteld aan wat men zou verwachten.

om conjuncturele of andere redenen,

Bij daling van de prijs

zullen de vissers nl. in

de eerste plaats trachten hun inkomen op peil te houden en wel
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‘)H.bcott Gordon: The economic theory 01 a common properly
source; The Fishery. The Journal of political Economy April 1954

door vergroting van de aanvoer, waardoor de moeilijkheden
uiteraard nog groter worden.

De visser_reageert dus tegensteld aan de industrieel, die
bij-prijsdaling eerder geneigd zal zijn de produktie in te

krimpen of niet uit te breiden.

e.

Onbekendheid

Tenslotte is een van de oorzaken van de moeilijkheden,

welke de visserij ondervindt, de onbekendheid. Dit leidt er toe,
dat het moeilijk is financiële middelen aan te trekken en

veiligheidshalve een hogere rente wordt gevraagd dan met de

werkelijke risico's overeenstemt bij deskundige financiering.‘

3. Conclusie
Uit de voorafgaande beschouwingen blijkt,

dat de visserij

moeilijkheden ondervindt van wat men zou kunnen noemen
ingebouwde onevenwichtigheidsfaotcmm:inelastische vraag gepaard
gaande met grote aanvoerschommelingen, het gemeenschappelijke karakter

der zee,verminderende meeropbrengsten, kleine familiebedrijven
en de nog te bespreken herinvesteringscyclus.
Worden er geen

.aatregelen genomen om de werking van deze

ingebouwde onevenwichtigheidsfactoren te voorkomen dan kunnen
economisch verantwoorde bedrijven daardoor onrendabel worden en
noodlijdend.
Het algemeen belang van het land maakt het dan niet alleen
gewenst,

maar ook noodzakelijk,

dat de overheid op basis van een

beleid op lange termijn maatregelen neemt.

Een_goede regeling

van de financiering met behulp van de overheid is dientengevolge
onmisbaar.

Bij de verdere bespreking van de financiering zal er Van
worden uitgegaan,

dat de overheid ten aanzien van de visserij

op dit terrein een blijvende en positieve taak heeft te vervullen.

Alvoren:

‚ot een nadere beschouwing over te

gaan zal eerst een verklaring worden gezocht voor het ontstaan

van de voor de visserij en de scheepswerven nadelige herinvesterings—
cyclus.
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Verklaring der herinvestering
gscyclus in de visserij

De visserij—economie heeft betrekking op een nog vrijwel
braak terrein en de beoefe

ren van de visserij—economie, de

‘visserijwcconomisten, zijn nog gering in aantal.

He t behoeft

dan ook niet te verwonderen, dat de overheidsbemoeiingen met

kort zicht,

Q;

de visserij in het algemeen gebaseerd zijn op een beleid op
i}evijls een tijdelijk karakter.hebben en mede

T.a„v.
Parkinson‘s

e

('_)
D'

daardoor de indruk van improvisatie maken.
der elijk beleid op kort zicht heeft
ons inzicht belangrijk verdiept. Meestal zal

1:1-

‚.

(O+

II

de gang van zaken deze zijn geweest,

dat in jaren van dennessic

de eandrang van de vissers om hulp van de overheid tenslotte
zo groot werd, dat de Minister be sloot een Commissie in te
stellen om hem nader te adviseren.

Daarmede is dan voorlopig

_.

de rust w mrgekeerd

Als het rapport is uitgebracht en

naarstig bestudeerd wordt door des Ministers Ambtenaren zal
vermoedelijk de depressie of recessi

weer voorbij zijn
en
L.

Gezien de weer opgaande conjunctuur overheidshulp niet nodig

b

worden geacht.orden desondanks toch maatregelengenomen dan

zal men deze bij voorkeur als tijdelijk bedoelen, waarmede dan echter
in verband met de fundamentele problemen van 1e visserij geen
wezenlijke oplossing van de moeilijkheden wordt verkre"en.

In

de volgen e depressie Worden dan de moeilijkheden des te groter
en wordt een nieuwe Commissio benoemd,
heeft er Wgarschijnlijk toegeleid,

enz.

Deze gang van zaken

dat de vissers voor de

vernieuwing ven hvn vloot uitsluitend op zichzelf ﬁíìLê n aange»
wezen en alleen in tid van hoo'r
bconjunctuur in staat Waren
nieuwe inVesteringen te doen.

Vermoedelijk is aldus de ook hi

de koopvaardij bekende herinvesteringscyclus ontstaan;

als

gevolg van het conjunctuurVerloop en het ontbreken van een
anti—cyclisch beleid.

Aantal
schepen
Herinvesteringscyclus in de visserij
170
VNL. ZEILLOGGERS

160
150
140
130
120
110
VN. TOT MOTORLOGGER
VERBOUWDE ZEILLOGGERS

100

90

LOGGERS, TRAWLERS
' EN KOTTERS v.1.
/,’\\, i 200 PK
/

\~/" \’

LOGGERS EN TRAWLERS

llllllll!ĲlIJIiiIĲĲĲĲĲĲ|H!ĲĲĲIIĲĲLJ

’15

’20

’25

’30

'35

’40

’45

’50

’55

Bovenstaande grafiek geeft een typisch voorbeeld van een
herinvesteringscyclus voor de Nederlandse zeevissersvloot in de

periode 1912 — 1960.
Gedurende de Eerste wereldoorlog werd er veel verdiend en
werden in enkele jaren aanzienlijke bedragen geinvesteerd in
nieuwe schepen.

Gedurende de na—oorlogsdepressie in de twintiger

jaren vonden vrijwel geen investeringen pleats.

Wel was er aan—

drang om overheidshulp voor modernisering van de vloot°
werden enige commissies ingesteld.

Deswege

In een der rapporten werd de

fundamentele behoefte van de visserij aan overheidshulp bij de
financiering onderkend en daartoe een permanente voorziening

bepleit. Door de conjuncturele opgang omstreeks 1926/27 Wen het
beleid op kort zicht van de overheid het en vertrouwde men er op
dat de visserij zich zelf wel zou kunnen helpen.

In de periode

van 1927 — 1930 werd inderdaad de vloot gemoderniseerd met eigen
en geleend geld. Aangezien men niet over voldoende financiële
middelen beschikte voor nieuwbouw werden investeringen gedaan voor

_ 1o _

verbouwing en verbetering van de bestiande vloot. “weer belast
met hoogrentende leningen ging de visserij de Great Depression
’7

in.

Pas in de huidige haussĳaren vinden weer omvangrijker

investeringen in nieuwbouw plaats
Wij zien dus dat als het bedrijf voor de financiering vrij_
”n
wel uitsluitend op zicì_z11
is LenLewe en er een herinvesterings—
cyclus ontstaat als gevolg van „‘e conjunctuurcyclus. De vloot»

vernieuwing draagt dan een typisch ejdĲSOh karakter„

In'perioden

‚van hoogconjunctuur als de bouwkosten en de rentevoet hOOàï zijn
vindt er nieuwbouw

Llaets.

In de perioden van laagconjunctuur als

de werven geen oplrachten hebben en de rentevoet laag is kunnen

er geen vissers …i…„uvnen worden aanbes eeda
Uit de geconstateerde herinvester ngscyclus blijkt wel
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dat het in het algemeen belang is deze herinvesteiingscyclus te
doorbreken,

zo nodig met hulLp van de overheid.

‘_;.11_

III. De financiering van de visserij

1. De aard van de vermogensbehoefte in de visse
rij

De aard van de vermogensbehoefte in de visse
rij ver—
schilt veelal in belanerijke mate van die
in landbouw en
industrie. In landbouw en industrie vindt men
naast de
behoefte
aan lang vermogen voor de aankoop van grond
, ge—

:bouwen en machines een belangrijkebehoefte aan
kort vermogen’
dat ten dele met eigen middelen en ten dele
met vreemde

middelen als leveranciers; en bankcrediet, wordt
gefinancierd.
De boer gaat eerst de-grond bewerken9

zaaien enz. omr
“pas‘VGle maanden later het produkt te oogst
en en te verkopen.
Tijdens dit produktie—proces worden tal van
kosten gemaakt,

welke ten dele met eigen middelen9 ten dele met lever
anciers—
en bankcrediet worden gefinancierd.

Na verkoop van de oogst
Worden de leveranciers betaald en de korte creli
eten van de
bank afgelost.

Geheel anders is veeldlde situatie in de visse
rij.
Meestal is er slechts weinig behoefte aan kort
crediet in

de visserij. Immers is het vaartuig visklaar dan
worden reizen
gemaakt van een dag tot enkele weken.

Doorgaans wordt spoedig

na de aanvoer de vis vers verkocht over de
afslag of recht—
streeks aan vishandelaren en ontvangt de visse
r de opbrengst.
Het gevolg is dat tegenover de uitgaven voor
variabele kosten
vrijwel onmiddellijk een opbrenest staat. In
deze geVallen
zijn dus voor de visserij leverancierscrediet
en andere
korte-credieten van geringe betekenis.

In tegenstelling tot landbouw en industrie is er dus
in de visserij in het algemeen minder behoefte aan
kort
crediet en leverancierscrediet.

Daarentegen is er in de

visserij een grote behoefte aan lang crediet…

De bouw van

nieuWe vissersvaartuigen en de aanschaffing van
nieuwe

motoren vragen thans grote sommen gelds.

Voorts zijn de

dynamische'ontwikkeling van het visseĳjbedrijf en de inflatie
oorzaak, dat nieuWe investeringen steeds groter worden.

Daartoe

beschikt de visser niet meer over voldoende eigen middelen.
Vergroting van het eigen vermogen met hulp van derden is in
verband met het riskante karakter van de visserij heel moeilijk

Getracht moet dan worden vreemd vermogen op lange termijn aa
te trekken.

De aard van de vermogensbehoefte in de visserij

wordt dus in het algemeen gekenmerkt door de behoefte aan
vreemd vermogen op lange termijn.

2. Oorzaken van de moeilijkheden bij de financiering van de visserij
De financiering van de visserij heeft dus in het bijzonder
betrekking op investeringen op lange termijn.

In de tijd van de

zeilschepen bracht dat geen al te grote moeilijkheden met zich.
De eigen familiekring kon de benodigde financiële middelen nog
wel opbrengen.

De moeilijkheden kwamen toen de investeringen

steeds groter werden en het familiebedrijf de daarvoor benodigde
financiële middelen niet meer zelf kon opbrengen.

Beurs, bank—

wezen en particulieren blijken voer_dit riskante bedrijf, waar—

van een buitenstaander de risico's heel moeilijk kan beoordelen,
slechts Weinig mogelijkheden te bieden. Meestal slaagt men er pas
in vreemd vermogen op lange termijn aan te trekken in een periode

van hoogconjunctuur als de bouwkosten en de rentevoet hoog zijn.

Het karakter van familiebedrijf en de grote risico‘s de
visserij eigen hebben dus tot de bekende financieringsprcblemen
geleid.

Dit lot deelt de visserij met de familiebedrijven in de_

‚andbouw, de handeldrijvende middenstand en de kleine en middel—
grote industrie. Voor deze takken van bedrijf bestaan echter in
tal van landen goeddoorlachte credietregelingcn van de overheid.
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34 De noodzakelijkheid van crediet met overheidshulp
~Ie moeilijkheden met de financiering van de investeringen
in vissersvaartuigen hebben er ten gevolge van het ingebreke

blijven van de ”normale” credietkanalen toe geleid dat in tal
van landen de overheid op de een of andere wijze daarbij te hulp«
is gekomen.

In enkele landen heeft men de financieringsproblemen

van de viseerij onderkend en is men tot een principiële oplossing
gekomen.

De Visserijbank van Noorwegen is daarvan een voorbeeld.

Crediet

met

hulp van de overheid moet dus principieel

gewenst worden geacht als onderdeel van een visserij—beleid op

Fang“ termijn.

De uitvoering van een credietregeling met hulp van de overheid

Bij de bestudering van een credietregeling met overheids—

hulp in de verschillende landen blijkt, dat er een veelheid van
zeer verschillende regelingen bestaat.

G‘s

‚nife objectieve maatstaven moeten voldoen.

1.

het dient onderdeel te zijn van een visserij—beleid op
lang zicht:

Uit de inleidende beschouwingen over de economische
positie van de visserij is afdoende gebleken?

dat crediet
(u

D'

Q)

‘2

De uitvoering van een oredietregeling zal in het algemeen

als onderdeel van_een visserij—beleid op kort zicht gef

1'1

wezenlijke bijdrage kan leveren tot een oplossing van de
visserij—problemen op lange termijn;

;.

de credieten dienen te-worden_verleend op grond van
objectieve normen,

die voor alle vissers gelijk zijn

Men zal b.v. Voor alle vissers eenzelfde minimum
percentage eigen middelen als voorwaarde

credietverlening moeten stellen.

voor

Daarbij zal men van
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de economisch
de

sterkere vissers niet meer moeten eisen dan van

economisch zwakkere vissers…

Zou men zulks wel doen dan zou

het accent van de economische kant ĲÛÌT de sociale zijde worden

verlegd, hetgeen minder gewenst moet worden geacht;

3.‘

de uitvoerende instantie dient een concentratiepunt van des—
kundigheid te zijn,

zowel wat betreft financieringsvraagstukken

als wat_betreft de visserij. Een dergelijke deskundigheid kan
resulteren in meer credieten tegen lagere rentevoet.

haar mate

men het risico beter kan beoordelen is er minder reden voor
terughoudendheid

en incalculeren van een hoge risico—premie

wegens gebrek aan kennis van het bedrijf;

van belang is het klimaat! waarin de uitvoerendeinsbantie werkt.

Het milieu van de visserij wordt evenals dat van de landbouw
gekenmerkt door een eigen sfeer;

,5.

een gedecentraliseerd apparaat is voor de uitvoering het meest
gewenst.

Immers de vissers wonen zeer verspreid.

Kennis van de

plaatselijke omstandigheden en van de persoon van de visser zijn
voor de

credietverlening in de visserij van grote betekenis;

het verdient aanbeveling dat de credietverlenende_instantie
ook als Spaarbank voor de vissers kan fungeren en uit hoofde
daarvan het sparen onder de vissers kan bevorderen;

”het 1's gewenst met behulp van het crediet door de overheid ter
beschikking gesteld een anti—cyclisch beleid te voeren ter
afzwakking van de nadelige herinvesteringscyclus in de visserij.

Visserijbank als uitvoerend orgaan
In landen metteen belangrijke visserij zal er in het algemeen
een mogelijkheid zijn om een speciale bank voor de visserij te
belasten met de uitvoering van de credietverlening.

2497

Een dergelijke

_15_

Visserijbank schept het voor de vissers gewenste klimaat en kan

als centrum van deskundigheid bijdragen tot vermindering van het
risico verbonden aan de te verlenen credieten.

Door middel van

bijkantoren is decontralisatie‘mogelijk en kan dus ook langs deze

weg naar een zo goedkoop mogelijke uitvoering worden gestreefd.

Samenwerking met een ander uitvoerend orgaan
In vele landen is de relatieve en absolute betekenis van de
‚visserij niet groot genoeg om een speciale bank uitsluitend te

belasten met de uitvoering van de credietverlening aan de visserij.

:Het werkterrein is niet alleen te beperkt, doch evenzeer
moet in het oog worden gehouden‚

dat de credietverlening aan de

visserij betrekking heeft op zeer vele kleine bedrijven en dus
kleinere credietcn.

De daaraan verbonden kosten zijn dientengevolge

hoog. Het.verdient dan aanbeveling naar samenwerking met een ander
er aan te streven 7 mits dit aan de g enoemde criteria kan voldoen.
In Nederland en verschillende andere landen is in verband
daarmede de Boerenleenbank het meest aangewezen.

De Boerenleenbanken hebben vrijwel in elke vissersplaats
een kantoor, waarbij ook vele vissers als lid of spaarder zijn
aangesloten,

zodat de visser daar het door hem geWenste klimaat

vindtv De decentralisatie maakt;

dat van de plaatselijke omstan—

digheden en de persoon van de visser
kan worden verkregen.

een zo goed mogelijkeindruk

Doordat van het bestaande apparaat van de

Boerenleenbank gebruik kan worden gemaakt kunnen de kosten van de
behandeling der credietaanvragen zo laag mogelijk worden gehouden.
De deskundigeid inzake de visserij zal men zich spoedig eigen

kunnen maken. Voorts is de Boerenleenbank ook spaarbank, hetgeen
een gunstige factor is om de spaarzin bij de vissers verder te

bevorderen"

.

Samenwerking met een andere daartoe geschikte instelling zal
dus in vele gevallen aanbeveling verdienen om tot een zo goedkoop
mogelijke en doeltreffende uitvoering te komen.
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5.

De basis van de credietverlening

De overheid kan op verschillende manieren_een basis leggen

voor het door haar te verstrekken crediet, nl.:
a.

jgarlijks een bedrag op ‘s lands begroting
Jaarlijks wordt een bedrag voor credietverlening aan
vissers op de land‘s begroting geplaatst.
Deze methode kan een typische uiting van beleid op
kort zicht zijn.

Elk jaar wordt dan opnieuw op korte termijn

bekeken, welk bedrag men zal uittrekken. Bij de beoordeling,
welke jaarlijks plaats vindt‚kunnen budgetaire en andere
overwegingen ten nadele van de visserij strekken.

Bovendien

gaan overwegingen op kort zicht een te grote rol spelen.

b.-

overheidsgarantie op te verlenen credieten

Een andere mogelijkheid is,_dat de overheid de te verlenen
credieten voor aflossing en rente geheel of gedeeltelijk

garandeert.
In het algemeen is dit een regeling, waaraan ernstige
bezwaren zijn verbonden.

voor de visser is het bezwaar dat

hij voor credietverkrijging afhankelijk wordt van de situatie
op de vermogensmarkt.

Hij loopt de kans,

plannen kan gaan verwezenlijken,

dat als hij zijn

de rentestand hoog is en

vreemd vermogen moeilijk is aan te trekken.
Voor de overheid is deze methode bezwaarlijk omdat men
er van kan uitgaan,

dat de garantie in het algemeen in

werking zal treden als het gehele economische leven in moeilijk—
heden verkeert en de visserij daar in verband met de inter—
dependenties in het economisch gebeuren niet buiten zal blijven.

Juist in een tijd van recessie en depressie blijken er dan
financiële verplichtingen te komen op het voor

's lands

begroting minst gunstige tijdstip.
Ofschoon dergelijk garanties gemakkelijker zijn te

aanvaarden (er behoeft bij het aangaan van de garantie geen
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bedrag op de begroting te worden geplaatst) is zij én voor de
visser én voor de overheid weinig aantrekkelijk.

borgstellingsfonds

Een borgstellingsfonds is voor de overheid aantrekkelijker
omdat men onmiddellijk weet waar men aan toe is. De garanties
komen ten laste van het oorspronkelijk daarvoor ingestelde fonds.

Voer de visser blijft het bezwaar van de afhankelijkheid
van_de_vermogensmarkt en daarmede van de rentestand en mate van

beschikbaarstelling van vreemd vermogen.
Wordt de Boerenleenbank met de uitvoering van de crediet—

verlening belast dan is het bezwaar voor de visser geringer,
omdat de rentevoet van de Boerenleenbanken veelal gunstiger
ligt en voorts als het ware een beroep gedaan kan worden op de
liquiditeitsoverschotten van de andere vissers,
bij de Boerenleenbank (het zg.

die_spaarder zijn

diversiteitsbeginsel).

d. Financieringsfonds (revolving fund)
Voor de overheid heeft het beschikbaar stellen van een zg.
revolving fund hetzelfde voordeel als het borgstellingsfonds.
Men weet nl.
aangegaan.

Van te voren welke financiële verplichting wordt

Bovendien zullen borgstellingsfonds en revolving

fund in het'algemeen het resultaat zijn van een beleid op lang
zicht,

hetgeen de visserij slechts ten goede kan.komen.
‚‚

Voor de visser heeft het revolving fund het voordeel,
er geen a"hankelijkheid van de vermogensmarkt dreigt.

dat

Op basis

van een reVolving fund kan voor de visserij een rentevoet in
rekening Wooden gebracht welke in overeenstemming is met de
werkelijke risico‘s en niet door onbekendheid met de visserij
hoger wordt gcsteld.

Bovendien is het mogelijk met een revolving

fund een anti—cyclisch beleid te voeren en de herinvesterings—
cyclus in de visserij zoveel mogelijk af te zwakken.

Immers in

tijd van hoogconjunctuur kan met behulp van een revolving fund
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zo nodig met het overheidscrediet iets op de achtergrond worden

getreden. Daarentegen kan in andere tijden stimulerend worden
opgetreden, waarbij van lagere bouwkosten van onderbezette
werven kan worden geprofiteerd.
Van de besproken mogelijkheden is ongetwijfeld het revolving

fund, zowel voor de overheid als voor de Vissers, het meest
gewenst.

6.

De financiering van rederij, vishandel, be— en verwerkende industrie
Tot nog toe Werì in het bijzonder de financiering van het

kleine familiebedrijf in de visserij besproken, nl. schippers—
eigenaar.

Thans_zullen,

zij het summier,

nog enige opmerkingen

worden gemaakt over enkele andere delen van de visserij.

a.

Rederijen
De reders in de visserij maken thans een ontwikkeling
door, welke voor de financiering grote veranderingen met zich

brengt.'
De reder kon tot voor een aantal jaren tot het familie—

bedrijf worden gerekend, dat voor de financiering op zichzelf
was aangewezen.

De aanzienlijk toegenomen investeringen voor

nieuwe schepen en de noodzaak tot integratie zijn oorzaak,
dat zich een concentratie voltrekt.
kleine rederij te groot geworden.

De risico‘s zijn voor de

Bovendien kan een kleine

rederij niet voldoende gebruik maken van de mogelijkheden op
het gebied van een doeltreffend beleid.

De concentratie van ondernemingen leidt er toe, dat de
financiering vergemakkelijkt wordt.

nl.

De grote onderneming is

door interne en intensieve financiering beter in staat

zichzelf te helpen.
Overheidscrediet zal met de tendenz tot concentratie

rekening moeten houden en waar gewenst moeten bevorderen.
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b. Vishandel9 visbe— en verwerkende industrie

De financiering van de vishandel, visbe— en verwerkende
industrie ligt geheel in het vlak van de.financiering van

de handeldrijvende middenstand en ambacht_
‘I

alsmede van het

kleine en middelgrote familiebedrijf in de industrie.
Veelal bestaan er voor de genoemde categorieën reeds
regelingen waarvan de vishandel en de visbe— en verwerkende
industrie gebruik kunnen maken.

Na de beschouwingen over

de financiering van het familiebedrijf in de visserij zal

hierop thans niet verder worden ingegaan.
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IV.

Ba sis voor de beoordeling van de credietveile ning
Tot een voldoend

verantwoorde regeling van het public

C)

@‚

.

credit kan men all\en komen op basis van:
beleid op langetermijn voor de visserij;
Zl

inzicht in de financiële positie van ue visserij;

3.

inzicht in d

Indien

(D

2.

rntabìliteit van de visse rsvaartuiggenv

it inzicht op deze punten ontbreekt is improvisatie

onvermijdelijk en is de kans op een bevredigende regeling gering.
1

In Nederland wordt het economisah visserij—onderzoek verricnt
door de afdeling Visserij van het Landbouw Economisch Instituut
te

's-Gravcniage.

Nen beschikt in Nederland daardoor over gegevens

ten aanzien van de rntabiliteit van de verschillende types vissers—
vaartuigen er over de financiële positie van de visserij als basis
voor een beleid op lange termijn.

als voorbeeld volgt thans>

zij het summier) het resultaat

van een onderzoek n…ar de financiële positie van een aantal kleine
en middelgrote rederijen in de Nederlandse visserij.

1.

Organisatie van een onder=z oek naar de financiële positie
Voor een bcîordeli g van de financiële positie van liet

visserijbedrijf moet men kunnen bescìikken over de balansen
en resultstenrekeningen over enice achtereenvolgende

jaren.

Ten behoeve van het bovenbedoelde onderzoek stonden deze
gegevens ter beschikking voor de jaren 1953 tot en met 1957
voor 17 ondernemingen>

die in deze pecriode ongcvxer 130 motor—

schepen exploiteerden.

Op deze bosis kon een representatief

beeld worden verkregen van de financiële positie van de b.t reffenie
tak van visserij.
De door accountants gecontroleerde balansen en exploitatie—
esultate

wzren uiter&rd beinvloed loor ver:chil in bedrijfs—

voering der onderscheidene re ders. Dit betrof in het bijzonder
de waardering van de activa.

In verband daarmede werden de
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beschikbare gegevens op uniforme grondslag gebracht door her—
waardering op vervangingswaarde en toepassing van een bedrijfs—

economisch verantwoorde Wijze van afschrijving»

2.

De investeringen en de financiering ervan
In de onderzochte periode werd voor f.24 mln geinvesteerd,
voornamelijk in nieuwe schepeng

De financiering daarvan vond

plaatsnnïtf.11 mln uit vrijgekomen middelen5
en reserveringen.

to weten afschrijvingen

Uit eigen vermogen Werd ruim f.1‚5 mln bijgedragen,

zodat nog ruim f.11

mln vreemd vermogen in de vorm van hypothecaire

credieten moest worden aangetrokken.

3. De gevolgen der financiering op de balanspositie
l
De_gevolgen van de financiering van de
bouw van nieuwe

schepen komen duidelijk tot uitdru king in de gecombineerde
‘alansen
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Hieruit blijkt, dat de vastgelegde middelen in de be—
schouwde periode aanzienlijk zijn toegenomen.
vermogen is slechts weinig gestegen.

Het eigen

Het vreemde vermogen op

lange termijn daarentegen is belangrijk groter geworden,

De

structuur van_de'gecombineerde balans is daardoor ongunstiger

3 worden.
Twee belangrijke punten zijn_daarbij:
a. de liquiditeit;
b.

de solvabiliteit.

De liquiditeit heeft betrekking op de mate7 waarin de
ondernemingen in staat zijn op korte termijn aan direct opeisbare
verplichtingen te voldoen.

De liquiditeitsposisie hangt af van

de verhouding tussen de liquide en de vlottende middelen enerzijds
en het vreemd vermogen op korte termijn anderzijds.
dieper op bovenstaande gegevens in te gaan blijkt,

Zonder
dat de

liquiditeitspositie ongunstig is.
De solvabiliteit betreft de mogelijkheid om op langere
termijn aan alle financiële verplichtingen te voldoen„

De

solvabiliteit hangt in belangrijk mate af van de Waarde welke men
daJn

de schepen toekent en deze wa…rde is weer afhankelijk Van de

te verwachten rentabiliteit van de vaartuigen.
Zou men de vaste activa;

dus de schepen,

waarderen op sloop—

Waarde dan ontstaat er uiteraard een groot verlies‚
door het eigen vermogen kan worden opgevangen.
teit is het dus minder ongunstig gesteld‚

dat echter

Met de solvabili—‚

temeer omdat het onder—

zoek naar de rentabiliteit heeft aangetoond dat de nieuwe schepen
rendabel zijn.

Beschouwt men tenslotte de creditzijde van de balans der
individuele ondernemingen‚0p relatieve basis,
men het volgende beeld.
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VASTGELEGDE — EN VLOTTENDE MIDDELEN EN EIGEN EN VREEMD VERMOGEN IN PROCENTEN
VAN HET BALANSTOTAAL PËÉ-Í'IJÂNUARÏ 1958 VAN ELK DER 17 ONDERNEMINGEN
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Zonder dieper op de beschikbare gegevens in te gaan blijkt
dat een aantal rederijen financieel sterk staat, Andere onder—
nemingen daarentegen staan zwak en zullen bij geringe tegen—
slag in ernstige moeilijkheden kunnen komen„

Het moge duidelijk zijn,

dat op basis van rentabiliteits»

onderzoek en onderzoek van de financiële positie public credit

op verantwoorde wijze kan worden verleend, mits als onderdeel
van een beleid op lange termijn,
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V. Mogelijkheden op lange en op korte termijn

Overheidscredieten werden tot nog toe veelal verleend in

verband met acute finencieringsmoeilijkheden. Hierbij dient
men echter twee regelingen te onderscheiden:
&.

een kortstondige eenmalige regeling om een verouderde
vissersvloot

te

saneren;

b. een permanente

egeling om de gesaneerde vissersvloot

gezond te houden„
Het subsidiëren van de …anvoer van vis blijft buiten
beschouwing.

Een dergelijke subsidiëring verstoord de

concurrentie—verhouding tot andere eiwitten op onjuiste wijze„
Een enkele keer kan subsidiëring gewenst zijn,

nl…

als een

verouderde vloot niet op korte termijn kan worden vernieuwd

In het eerste geva

ì-—‘

en zonder subsidie de visseriiu zou moeten worden gestaakt.
van een eenmalige sanering van een

verouderde vloot ke»Y1 het gewenst zijn naast overheidscrediet
een slooppremie te geven teneinde de verhouding tussen eigen
en vreemde middelen niet al te ongunstig te maken.

Bovendien

kan een dergelijke premie in verband met de concentratie—
tendenz t.a.v.

de rederijen een bruikbaar onderdeel zijn van

een beleid op lange termijn.
Voor zover het de garnalen— en de kottervisserij betreft
dient ervan te worden uitgegaan,

dat dit het gebied is van

de schipper—eigenaar, waar men dus in het algemeen geen
reder met meerdere schepen kent,

Voor deze zelfstandige

schipper—eigenaar zal men dikwijls een ongunstige verhouding
tussen eigen en vreemd vermogen hebben te aanvaarden.

Vandaar

dat daarbij ook de persoon van de schipper—eigenaar zo'n
grote rol speelt.

's—Gravenhage, september 1960
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