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De Europese Vereniging van Visserij-Economen werd door de Commissie gevraagd een
onderzoek te doen naar de effectiviteit van het aquacultuur-subsidiebeleid~ vooral met
betrekking tot Verordening 4028/86, betreffende Gemeenschappelijke maatregelen tot
verbetering en aanpassing van de structuur in de visserij en de aquacultuur en zijn voorganger Verordening 2908/83. De studie werd eind 1990 atgerond en bestond uit twee
delen. Het eerste deel was een analyse van de huidige toestand en van de toekomstperspectieven van de aquacultuur. Het tweede ging over de effectiviteit van he~ subsidiebeleid van de Commissie gedurende de peri ode 1983 tot 1990, in het licht vande beleidsdoelstellingen de aanvoer van aquacultuurprodukten binnen de E.G. te vergroten en de
handelsbalans van vis- en visprodukten te verbeteren. Derhalve zal dit stuk eerst de
aquacultuursector zeit bezien, alvorens de rol behandelen die de Commissie. kan spelen
om de ontwikkeling ervan te stimuleren.
Aquacultuur is een belangrijke bedrijfstak in de
Europese Gemeenschap, met een geschatte
produktie van rond 885.000 ton in 1990, wat
ca . 12% van totale visaanvoer uitmaakt. Vele
soorten worden gekweekt (zie figuur 1 en tabel 1). De meest gekweekte vinvis is de
regenboogforel, Sa/m~ gairdnerii, met een
produktie van 144.000 ton in 1989. Het kweken van forel heeft een lange en succesvolle
geschiedenis en forel wordt in aile lidstaten
gekweekt . Op de tweede plaats werd er
35 .000 ton zalm, Sa/m~ safar, geproduceerd in
het Verenigd Koninkrijk, lerland, Frankrijk en
Spanje. Dit is een nieuwere bedrijfstak met
een recente geschiedenis van snelle groei .
Karper, Cyprinus carpio, meerval, /cta/uridae
spp, en paling, Anguillidae spp, worden ook in
aanzienlijke hoeveelheden geproduceerd . De
produktie van de nieuwere soorten zoals zee-

baars, Serranidae spp, en zeebrasem,
Sparidae spp, wordt ·nu steeds belangrijker in
Zuid-Europa en de produktie van tarbot, Psetta
maxima, groeit. Harders, Mugi/ Cepha/us, en
'geelstaart', Serio/a spp, worden ook gekweekt.
Figuur 1: E. G. aquacultuur produktie 1989.
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Figuur 2: Produktie per E. G. land 1989: vinvis .

De produktie van schelpdieren wordt vooral
beheerst door de mosselen, Mytillidae . Oesters, Ostrea Edulis en Crassostrea gigas,
worden ook in grote hoeveelheden geproduceerd. Ook andere schaal- en schelpdieren,

zoals 'strandgapers (clams), kammosselen
(scallops) en garnalen worden gekweekt.
Dit zijn de belangrijkste commercieel geproduceerde soorten maar er is interesse in de
teelt van een groot aantal soorten die of we I in
kleine hoeveelheden worden geproduceerd,
zoals tilapia, Tilapia spp, en meerval, Clarias
lazera, of we I soorten die zich nog in het experimentele stadium bevinden, zoals heilbot,
Hippoglossus hippoglossus, en steur,
Acipenser oxyrhynchus.
Aile lidstaten hebben belangen in de
aquacultuur (zie figuur 2 en 3), hoewel de gekweekte soorten van land tot land verschillen,
zowel in hoeveelheid als type . Het is dan ook
in ieder opzicht een zeer Europese industrie.
Toekomstperspectieven voor
de Europese Aquacultuur
Het is ook een bedrijfstak die steeds belangrijker zal worden in termen van produktie en
werkgelegenheid. Men verwacht een toename van de produktie van ca. 15% tussen

Tabel 1: Aquacultuurproduktie per land en de belangrijkste soorten in de Gemeenschap (1989 - Ton
Soort
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Zeebaars
Zeebrasem
Karper
Meerval
Strandgaper (clam)
Paling
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Figuur 3: Produktie per E. G. land 1989: schaa/en weekdieren.

1989 en 1995 (zie figuur 4) . De aquacultuurproduktie zal een grotere plaats in het totale visaanbod gaan innemen, gezien de constante aanvoer die men in de visvangstsector
verwacht. Het zal een zeer belangrijke bron
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van aanbod worden aan het kwalitatief hoge
eind van' de reeks visprodukten. De marktvoorwaarden voor enige produktie-uitbreiding
zijn over het algemeen gunstig op langere
termijn . Het wereldaanbod van wilde vis is
stabiel en de consument kiest meer en meer
voor de consumptie van lichtere en gezondere
voeding en dat draagt weer bij aan de vraag
naar vis- en visprodukten.
De groeicijfers van de produktie verschillen
per soort, afhankelijk van de marktomstandigheden, de fase van ontwikkeling van de in'dustrie en de beschikbaarheid van lokatie s.
Men verwacht de snelste groei bij vinvis van
de betrekkelijke nieuwe industrie van zeebaars
en -brasem en een groei van de produktie van
tarbot is ook te verwachten . Er zijn mogelij kheden voor ontwikkeling van de produktie van
een aantal andere soorten zoals paling en
meerval. De mogelijkheden voor zalm zijn wat
beperkter door het huidige overaanbod op de
wereld, maar net als de forel zal het een belangrijke Europese bedrijfstak blijven. Men
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onderzoek waar geen officiele statistieken bestaan . Zie appendix 7 voor meer informatie .
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verwacht ook dat de marktvoorwaarden gunstig zullen zijn voor een vergroting van de
produktie van schelpdieren, in het bijzonder
van mosselen. Voor veel soorten wordt de
ontwikkeling in sommige gebieden beperkt
door de beschikbaarheid van bruikbare lokaties
en de noodzaak om te beantwoorden aan
strengere milieu-eisen.
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Hoofd(3igenschappen van de
Europese Aquacultuur
Alvorens het Commissiebeleid te bespreken is
het noodzakelijk een beschrijving te geven van
deze bedrijfstak, omdat de eigenschappen ervan de inwerking van dit beleid hebben be'I'nvloed . Men kan een aantal hoofdeigenschappen onderscheiden .
De eerste is verscheidenheid. Er bestaat niet
€len enkel systeem van produktie of van
vermarkting. Men treft vaak een verscheidenheid aan tussen soorten en binnen dezelfde
soorten . Produktiesystemen varieren van extensieve systemen, waar men weinig ingrijpt
in de natuurlijke omstandigheden, zoals het
vangen van vis achter barrieres bij teruglopend
tiL tot intensieve systemen, waarbij men de
waterstroom, temperatuur, voedsel aanvoer
en voortplantings-cyclus volledig beheerst. Bij
de vermarkting wordt het grootste deel van de
aquacultuur produktie verkocht via het traditionele groothandels-systeem met daarnaast
de aanvoer van de wilde visvangst en eerder
verkocht op de binnenlandse dan op de internationale markt. T egelijkertijd bestaat er een
aanzienlijke verscheidenheid, van de kwekerij
die zijn opbrengst vaak in kleine hoeveelheden
rechtstreeks aan de lokale afzetgebieden verkoopt, tot de produktie van de zalmteelt die
vaak bestemd is voor markten zowel binnen
als buiten de EG. Dezelfde soorten kunnen op
verschillende wijzen verhandeld worden: forel
wordt zowel plaatselijk verkocht aan kwekers
via eenvoudige afzetsystemen als met meer
geraffineerde methodes op grote schaal
geexporteerd van de ene lidstaat naar de andere .
Dit leidt tot een aanzienlijke verscheidenheid
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Figuur 4: E. G. Aquacultuur produktie, tendens
en verwachting v.d . belangrijkste soorten.
aan bedrijfs-structuren. Sommige bedrijven
zijn vertikaal ge'(ntegreerd van de produ kt ie
van broed of kleine vis via afmesten tot verwerking en afzet. Andere hebben een organisatie met een scheiding van eigendom en
management tussen de diverse stadia. Opnieuw kunnen verschillende bedrijfstypen in
dezelfde sector naast elkaar bestaan. Soortgelijke variaties vinden we in de omvang van
de bedrijven, van kleinschalige bedrijven die
door families worden gerund, tot grootschalige die onder leiding staan van multinationale
bedrijven die in een aantallanden opereren . In
termen van produktie zijn de kleine bedrijven
erg belangrijk voor de Europese aquacultuur.
In enkele nieuwe sectoren (zeebaars en
zeebrasem) komt dit doordat de bedrijven nog
moet groeien naar volle capaciteit. In andere
sectoren werken bedrijven op kleine schaal in
bestendige staat, omdat men slechts weinig
dure apparatuur nodig heeft en er dus geen
grote schaalvoordelen bestaan .
Eenvoudige systemen
In bedrijfstakken waar men werkt met kooikweektechnieken bestaat boven een bepaald
minimum een grote verscheidenheid aan
bedrijfsarealen naast elkaar en in ieder geval
verkleint voorbij een bepaalde produktieomvang het verslechteren van het milieu op veel
lokaties ieder verder schaalvoordeel. In andere
bedrijven met intensieve systemen die op het
land gevestigd zijn (bv. forel) bestaan schaal-

voordelen, maar bedrijven met hogere kosten,
die eenvoudige systemen gebruiken, kunnen
bestaan naast de grote ondernemingen, omdat zij rechtstreeks aan de plaatselijke consument leverentegen hogere prijzen, zonder
tussenpersonen in het distributiekanaal nodig
. te hebben. Echter om de consument verder
weg te bereiken zijn schaalvoorc;!elen in de
vermarkting van belang . Deze hangen samen
met het vermogen om grote afzetgebieden te
bevoorraden, vergrote onderhandelingskracht,
het drukken van de verkoopkosten en de toegang tot exportmarkten. Kleine producenten
kunnen toegang hebben tot deze voordelen
door afspraken voor gezamenlijke afzet met
andere soortgelijke bedrijven of via contracten
met andere kwekers of handelspartners.
Een eigenschap die aile bedrijven, onafhankelijk van grootte en soort, met elkaar gemeen
hebben is de noodzaak om in te spelen op de
druk van buitenaf en op uitdagingen ten aanzien van de bedrijfstak. Deze zijn afkomstig
van een aantal kanten maar we zullen er hier
twee benadrukken. De eerste is de druk van
de vraagzijde. Consumenten worden steeds
veeleisender voor wat betreft produktkwaliteit, de vastheid en de betrouwbaarheid van
het aanbod en dat geldt ook voor klanten als de
detailhandel, de groothandel, caterers en verwerkingsbedrijven. De steeds welvarender
Europese consumenten hebben ook toegang
tot een grote verscheidenheid aan aantrekkelijke voedingsprodukten . Het is voor de producenten een eerste vereiste hun produkten aan
te prijzen boven concurrerende alternatieven,
als ze de aandacht en de loyaliteit van hun afnemers willen behouden. Dit wordt bewerkstelligd door marketing-aktiviteiten van de
aquacultuur handelsgenootschappen. Vooral
in de za lm-sector kunnen hiervan veel succesvolle voorbeelden worden aangehaald,
maar handelsgenootschappen worden vaak
met problemen geconfronteerd als gevolg van
hun vrijwillige status en daaruit voortvloeiende
moeilijkheden met hun financiering. Tevens is
het vereist om bij de produktie, verwerking en
aflevering te voldoen aan hoge kwaliteits-

eisen . Hieraan wordt door de Commissie aandacht geschonken door richtlijnen over hygiene voor zowel vinvis als weekdieren en
door regelingen van de veterinaire kant (zie
referenties) . En het wordt aangepakt door de
warenwetten van de lidstaten, door de eisen
van de handelsclienten zelf en door de eigen
initiatieven van individuele producenten en
handelsgenootschappen .
Aquacultuurbedrijven zullen aan deze veranderende en steeds strengere voorwaarden
moeten voldoen .
Milieu
De tweede grote verandering waar de industrie op moet inspelen ligt aan de aanbodskant
en houdt verband met de toenemende aanspraak die wi j maken op onze natuurlijke
bronnen in ons milieu . Het zal voor aile viskwekerijen in de toekomst noodzakelijker
worden om in harmon ie met de natuurlijke
omgeving te werken op basis vanzelfvoorziening . Dit zal in sommige gevallen herstructurering van werkmethoden vereisen,
vaak binnen een raamwerk van gewijzigde algemene regelingen . Bij anderen zal het een
verbetering van de voorzieningen en wijzigingen in technologie en de aard van de werkzaamheden vergen. Dit alles brengt grote investeringen met zich mee, tot op zekere
hoogte in bedrijfsuitrusting, maar vooral ook in
kennis en begrip van de wisselwerking met
het milieu .
Steun Commissie aan Aquacultuur
We gaan nu over tot het tweede dee I van deze
studie . De steun van de Commissi e aan de
aquacultuur heeft voornamelijk de vorn , Jehad
van kapitaa lsubsidies, die onder Verorden ing
2908/83 en diens opvolger 4028/83 opli epen
tot een totale uitgave van 139.1 min Ecu's
voor 886 projecten tussen 1983 en 198 Aile
lidstaten ontvingen steun van dit prog r: n ma
(figuur 5 en 6) en het geld dat aan individuele
projecten werd verstrekt varieerde van het
minimum van 50 .000 Ecu's tot meer dan
700.000 Ecus. In de periode 1983-86 was Ita-
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Figuur 5: E. G. Aquacultuur Kapitaal besteding
1983-6 fCU's.
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Figuur 6: E. G. Aquacultuur Kapitaal besteding
1987-9 fCU's.
lie de grootste ontvanger van kapitaal, gevolgd
door Spanje en lerland (figuur 5) . Spanje kwam
in feite pas vanaf 1986 in aanmerking voor
subsidie, na toetreding tot de EG . Tijdens de
periode die hierop volgde was Spanje het land
dat het meeste gesubsidieerd werd, zowel in
het aantal projecten als in financiele steun,
gevolgd door Italie en Griekenland (figuur 6) .
Men verleende subsidie aan een grote verscheidenheid in soorten en verschillende types produktiesystemen. De kapitaalsubsidies
van de Commissie vulden de bijdrage aan van
de lidstaten voor ieder project . Deze was op
zich een voorwaarde voor steun van de Commissie. De mate van hulp varieerde, waarbij
projecten in regio 's waar economische ontwikkeling bijzonder nodig is , in aanmerking
kwamen voor een grotere mate van steun.
Onderzoeksmethode
De studie onderzocht het effect van deze hulp
op de aquacultuur-ontwikkeling binnen de
Europese Gemeenschap en onderzocht diverse aspecten van de manier waarop het
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systeem functioneerde. Door de Commissie
gesteunde projecten werden bestudeerd en
interviews vonden plaats met meer dan 200
experts door de hele Gemeenschap, waaronder viskwekers en leden van hun handelsgenootschappen, onderzoekers en overheidsinstanties. Het doel van deze interviews was
om opvattingen over de effectiviteit van de
steun van de Commissie te verkrijgen en
commentaar op de werking van de regelingen .
Huidige toestand van de
gesteunde projecten
Wij bestudeerden 527 dossiers of 60 % van de
dossiers van projecten die door de Commissie
gesteund zijn . In het algemeen concludeerden
wij dat deze steun in overeenstemming was
met de ontwikkeling van de aquacultuur in de
E.G . gedurende de periode 1983-89. De soorten die de meeste subsidie kregen tijdens
deze periode waren die soorten die in een
groeistadium van ontwikkeling waren zoals
zalm (vooral gedurende de eerdere periode) in
Schotland en lerland en, vooral later, de zeebaars en zeebrasem ontwikkeling in Zuid Europa. In het algemeen liep de hulp van de
Commissie aan ieder land gelijk met het belang van hun aquacultuursector en het ontwikke lingspotentieel ervan .
We hebben 270 van deze projecten nader
onderzocht, die zo werden uitgezocht dat ze
representatief waren qua subsidieomvang,
omvang van het projekt. aanvraagtype, datum
en plaats en projecten in aile lidstaten omvatten. Dit onderzoek had tot doel om vast te
stellen of de hulp werd geboden aan bedrijven
die in staat waren om het aanbod van aquacultuurprodukten te vergroten . Het beeld dat
ontstond was zeer positief (tabeI2). Slechts 13
projecten of 4 % van het totaal werd gestopt
of, in een klein aantal gevallen, konden we er
de huidige toestand niet van achterhalen . 48 of
19 % van de projecten waren nog niet gestart
maar dit waren voornamelijk projecten waar
de hulp recent aan was verleend . 209 of 77 %
van de projecten waren geheel of nagenoeg
voltooid . Bij een aanzienlijk aantal lag de pro-

duktie boven het voorziene niveau dat men
oorspronkelijk aan de Commissie had voorgelegd.
Derhalve kwamen we tot de conclusie dat in
het algemeen voldaan werd aan de eis dat
hulp verleend dient te worden aan levensvatbare bedrijven, die in staat zijn om het visaanbod te vergroten . We kunn'en niet meten
wat er met deze projecten gebeurd zou zijn
zonder de steun van de Commissie, maar we
kunnen wei vaststellen dat het patroon van de
hulpverlening overeenkwam met die aquacultuu rsect oren die de beste ontwikkelingsvooruitzichten hadden en dat deze ging naar
bedrijven die de geplande produktie bereikten
of bezig waren deze te realiseren .

Probleemgebieden
Er waren enkele probleemgebieden die van
groot belang zijn met betrekking tot hun ge-

volgen yobr toe komstige steunverlening . De
minder succesvolle projecten hielden verband
met bijzondere soorten, vooral intensieve
palingteelt en de intensieve teelt van garnalen.
Bij beide soorten werden problemen ondervonden bij het ontwikkelen van geschikte
teelttechnieken . Er waren klaarblijkelijk enkele
problemen met grootschalige systemen voor
het kweken van zeebaars en -brasem, opnieuw voornamelijk verband houdend met de
ontwikkeling van nieuwe technologieen .
Tegelijkertijd geven onze bevindingen niet aan
of er andere manieren zouden zijn geweest
om dezelfde doelen efficienter en effectiever
te bereiken. Hiervoor wenden wij ons tot de
men ing van de mensen die wij in de hele Gemeenschap geraadpleegd hebben. Vier punten worden in beschouwing genomen: de argumenten voor steun, de vorm van steun, de

Tabel2: Toestand van de steekproef van door de EG gesubsidieerde projecten per land 19831989. Deze tabel geeft een indicatie van de huidige toestand van de steekproef van projecten
waarvan adressen werden geleverd, met uitzondering van lerland waar de aantallen staan voor
aile gesubsidieerde projecten.
Land

Belgie
Denemarken (1)
Fran krij k
Duitsland
Griekenland
lerland
Italie
Nederland
Portugal
Spanje
Ver. Koninkrijk
Totaal aantal
%

Niet gestarte
projecten

Voortijdig
gestaa kte
projecten

Projecten
in stadium
van afronding

Afgeronde
projecten

0
N/A
5
0
8
10
10
9
3
2

0
N/A
2
0
1
3
0
0
0
2
3

1
N/A
9
11
17
37
15
12
14
14
14

0
N/A
18
0
0
20
2
0
16
7
2

0
N/A
0
2
0
0
0
0
0
0
0

1
N/A
34
13
26
70
27
21
33
24
21

48
19

11
4

144
55

65
22

2
0

270
100

Onbekende
toestand

"

Totaal
onderzochte
projecten

(1) Deense palingindustrie: aile projecten of nog niet gestart, of in stadium van afronding, allemaal achter op
schema / forel : aile projecten lopen volgens plan of beter dan plan . Bron : Steekproef uit EG dossiers.
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uitvoering en toegankelijkheid van de steun en
tenslotte conflicten in het steunbeleid .
De argumenten voor steun
In het algemeen ondersteunden de experts
het gezichtspunt dat steun, of deze nu afkomstig was van de lidstaat of van de Commissie, heeft bijgedragen aan de ontwikkeling
van de aquacultuur in Europa . Men was van
mening dat de hulp uit beide bronnen een rol
van betekenis had gespeeld bij de ontwikkeling van de produktie van zeebaars en -brasem,
meerval, paling, zalm, tarbot, mosselen en
oesters. Dit zijn allemaal soorten waarvan de
produktie zich in het laatste decennium heeft
ontwikkeld . Men was in het bijzonder van
mening dat de hulp van de Commissie een
belangrijke of nuttige rol heeft gespeeld bij de
ontwikkeling van de produktie van 13 soorten
(tabeI3) .
Men vond de argumenten voor hulp het
sterkst in de beginstadia van de ontwikkeling
van een bedrijfstak, hoewel er wat onenigheid
was over het juiste moment waarop dergelijke
hulp goed uitkomt . Sommigen waren van
mening dat hulp een cruciale rol speelde in de
beginstadia van de teelt van een soort. Anderen meenden dat de bereidheid van een bedrijf
zijn eigen geld, tijd en moeite aan deze begin-

stadia te besteden een maat was voor de inzet
van het bedrijf. Volgens deze visie zou hulp het
meeste effect hebben tijdens het groeistadium. Over het geheel genomen heeft de
Commissie de nadruk gelegd op het verlenen
van subsidie voor dit stadium . Aan dit staqium
is het eenvoudiger om die bedrijven uit te onderscheiden die een kans van slagen hebben
zodat er enig bewijs is om het toekennen van
hulp op te baseren . De behoefte aan kapitaal is
in dit stadium het grootst maar het kan moeilijk
zijn om in de particuliere sector een financiering rond te krijgen omdat het risico hier nu
eenmaal hoog is. Omdat steun het effect
heeft de investeringskosten van het bedrijf
zelf te verlagen, maakt hij ook dat het project
er voor de particuliere sector financieel aantrekkelijker uitziet tijdens deze eerste risicovolle stadia . In een aantal landen wordt de
steun van de lidstaat en van de Commissie
door particuliere financiers gezien als een teken van levensvatbaarheid van het bedrijf, met
als gevolg dat particuliere financiering eerder
beschikbaar is voor projecten die dergelijke
steun ontvangen hebben .
Uitzicht op levensvatbaarheid
Men was het er unaniem over eens dat men
geen enkel bedrijf zou moeten helpen in enig

Tabel3: De rol van de subsidie van de Commissie op basis van Verordeningen 4028/26 en 2908/
83. So orten waarbij de subsidie een belangrijke of nuttige rol heeft gespeeld.
Soort
Zeebaars & -brasem
Karper
Meerval
Paling
Harder
Zalm
Forel
Tarbot
Strandgaper (clam)
Mosselen
.,:;.
Oesters
Garnalen
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stadium van ontwikkeling daarvan of van de
bedrijfstak, als er geen uitzicht was op levensvatbaarheid op lange termijn .
Tegelijkertijd vonden veel experts, dat hulp
een doorlopende rol had voor iedere sector en
velen zagen de hulp niet gaarne beperkt tot de
beginstadia . Velen meenden dat er omstandigheden op korte termijn bestaan, waarin
steun gerechtvaardigd is als pad naar levensvatbaarheid op lange termijn . Een duidelijk
voorbeeld hiervan vindt men op het gebied van
de verbeteringen voor het milieu . Erkend
wordt dat de aquacultuur zich zal moeten
aanpassen om aan steeds strengere milieueisen te voldoen, waarvoor sommige, vooral
kleine bedrijven wellicht moeite hebben zich
financiering vanuit de vrije sector te verschaffen. Dit zal waarschijnlijk een probleem worden, als bedrijfstakken tijdelijk ongunstige
omstandigheden tegemoet gaan, waarvan
niet verwacht wordt dat ze lang zullen duren.
De noodzaak te voldoen aan hogere eisen van
nieuwe hygiene-voorschriften hoort ook in
deze categorie thuis en de Commissie heeft
plannen om bedrijven op dit gebied, met het
nieuwe hulpprogramma te ondersteunen .
Een tweede voorbeeld dat hiermee verband
houdt, is wanneer bedrijven, om internationaal
concurrerend te kunnen blijven, gedwongen
worden om te moderniseren, waarbij op langere termijn goede mogelijkheden bestaan,
maar opnieuw problemen op korte termijn
dergelijke investeringen bemoeilijken. De zalm
is hiervan een mogelijk voorbeeld . Deze bedrijfstak gaat door moeilijke tijden, als gevolg
van lage prijzen en negatieve resultaten, hoewei men enige verbetering in de handelssituatie verwacht, daar het aanbod zich in de
eerstkomende jaren internationaal gezien stabiliseert. Intussen zal de sector, als ze concurrerend wil blijven met de rest van de wereid, moeten gaan investeren in nieuwe technologieen .
Dezelfde argumenten kunnen opgaan voor
investeringen in het verbeteren van de afzet,
waar men er van uitgaat dat betere organisatie
en promotie de winst kunnen vergroten, maar

waar pro~le'men bestaan dit doorde vrije sector gefinancierd te krijgen . Steun voor het
moderniseren voor de visverwerkende sector
valt al onder Verordening 4042/89 voor verbetering van de voorwaarden waaronder visserijen aquacultuurprodukten worden verwerkt en
afgezet. Experts wezen echter oak op het belang van verbeterde vormen van :groeps-organisatie voor de afzet door kleine· producenten .
en op de verdiensten van algem~ne promotie,
die be ide voor de kleine viskwekers vaak niet
eenvoudig zelf te financieren zijn . Steun voor
dit soort aktiviteiten roept moeilijke vragen op
over de rol van staatssteun in het algemeen .
Gelijkluidende argumenten zou men voor hulp
aan welke bedrijfstak dan ook kunnen aanwenden. Wat de aquacultuur sector onderscheidt van de rest is het beoogde doel van de
hulp om het visaanbod te vergrpten . In het
kader van dit doel is een grootdeel van de
experts van mening dat er gegronde argu menten zijn voor het toe kennen van hulp in
deze omstandigheden.
Vormen van steun
De respondenten meenden dat kapitaalsubsidie vele verdiensten heeft . Het is een
betrekkelijk eenvoudige vorm van financiering.
Dit is een belangrijke overweging in een wereid waarin de bestuursmiddelen beperkt zijn .
We hebben tevens aangegeven dat financiering werd gezien als een beperking voor de
groei . Er zijn echter ook andere vormen van
hulp aan een sector die overweging verdienen .
Zowel onze analyse van gesteunde projecten
als het commentaar van de experts wijst op
een aantal belangrijke onderlinge verbanden
en op de noodzaak dat aile omstandigheden
een bepaald niveau moeten hebben, wil een
sector slagen . Ais voorbeeld werd eerder
aangegeven dat de minder succesvolle projecten die waren , waarbij de gebruikte technieken nieuw waren (zeebaars en -brasem) of
onvoldoende begrepen (intensieve kweek van
paling en garnalen), waardoor het effect van
kapitaalsubsidies beperkt was zonder ondersteuning aan de technische kant. Enkele ex-
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perts wezen op de invloed van de technische
ondersteuningssystemen in verschillende lidstaten op het succes van de individuele visbedrijven. Waar de ondersteuning goed was,
waren de projecten vaak ook succesvol .Een
ander voorbeeld is, dat het onder controle
houden van ziekten noodzakelijk is voor commercieel succes, maar dit hangt evenzeer af
van de aanwezigheid van preventieve maatregelen en van behandelmethoden als van de
manier waarop de kwekerij wordt beheerd .
Een aantal landenrapporten gaf aan dat een
belangrijke reden voor het falen van veel overigens levensvatbare projecten ligt in onvoldoende voorziening van bedrijfskapitaal tijdens
de eerste ontwikkelingsstadia, wat gebrek aan
ervaring en over-optimisme weerspiegelt.
Projecten mislukken ook omdat het bedrijf te
weinig kennis heeft van professionele afzetmethoden en verzuimt een juiste eerste
marktinschatting en verkoopplan voor het
produkt te maken . Projecten falen door slecht
beheer en onvoldoende begrip van kweektechnieken. Dit alles wijst op het belang van
onderwijs en opleiding voor aquacultuur en de
noodzaak te bezien of deze momenteel van
het vereiste niveau zijn.
Dit suggereert dat de behoeften van de
Europese aquacultuur zeer breed, moeten
worden gezien en dat er andere vormen van
steun kunnen zijn die, afhankelijk van de omstandigheden, net zo effectief of effectiever
zijn als een systeem van kapitaalsubsidies. Het

denken van de Commissie is al in die richting
gegaan, met als voorbeeld de bijzondere belangstelling voor het bevorderen van technologische ontwikkelingen.
Uitvoering van de hulp, risico
en toegankelijkheid
Ais we nu overgaan op punten van uitvoering,
dan is het huidige systeem gebaseerd op besluitvorming in Brussel. De opvatting van experts in aile lidstaten was dat het programma
goed werd uitgevoerd. Erkend werd dat dit
een aanzienlijke prestatie was gezien de beperkte middelen in de Commissie voor dit
werk beschikbaar.
Tegelijkertijd was men van mening dat, terwijl
het systeem rechtvaardigheid tussen de lidstaten verzekerde, een dergelijke centrale
aanpak zeker zijn problemen had (tabel 4). De
toegang tot het programma was niet eenvoudig . Allereerst was er een ondergrens voor
steun van 50 .000 Ecu's, voornamelijk omdat
kleinschaliger subsidies erg moeilijk te administreren zijn in een door begrensde middelen
beperkt centraal systeem . In het algemeen
waren de procedures die men toepaste bij het
verlenen van steun door de Commissie complex. Niets van de gevraagde informatie was
irrelevant, maar de omvang ervan heeft wellicht juist vele kleine bedrijven van aanmelding
weerhouden. Het was kostbaar om de
aanmeldingsformulieren volledig in te vullen,
vaak was dure hulp van buiten nodig en het

Tabel4 :
Evaluatie van de uitvoering van Verordening 4028/86. Gemiddelde waarden over de lidstaten .
Zeer efficient ----------------- Zeer inefficient
1
2
3
4
5
Uitvoeri ngssnelheid
Gemak van aanmelding
Beschikbaarheid van advies
Cobrdinatie met nationale instanties
Cobrdinatie met regionale instanties
Juiste evaluatie van voorstellen
Vereiste gegevens
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duurde noodzakelijkerwijs, gezien het grote
aantal aanmeldingen die door de Commissie
verwerkt moesten worden, vaak lang voordat
aanvragers bericht kregen van hun slagen of
falen en nog langer voor het geld werd ontvangen. Het gegevensmateriaal duidt erop dat
er een zeker voordeel was voor financieel
sterkere ondernemingen, die zich konden
permitteren om verder te gaan zonder te
wachten tot ze wisten hoeveel succes hun
aanvraag had gehad. Een groep kwekers in
een land gaf aan dat de subs idie, hoewel
welkom, niet van cruciaal belang was voor hun
ontwikkeling en bij verder 'onderzoek bleek dat
zij goed gefinancierde bedrijven hadden met
voldoende bezittingen als zekerheid. Tegel ijkertijd moet men zich realiseren dat het onderzoek erop wijst dat in veel gebieden de
schaalvoordelen klein zijn.
Hier ligt een interessante paradox. Wanneer
men staatsgeld juist gebruikt, zou men het
moeten geven aan bedrijven die met enige
zekerheid hun doel wei zullen bereiken. Het
zijn echter juist de ondernemingen waarvan dit
het meest waarschijnlijk is, die het minst behoefte hebben aan hulp, omdat zij in staat zich
financiering van de vrije sector te verschaffen .
Wat de steunverlener nodig heeft is de mogelijkheid die marginale bedrijven uit te zoeken
in moeilijke gebieden, waarbij de ontvangst
van steun de doorslaggevende factor is voor
succes . Vaak zijn dit kleine of nieuwe bedrijven. Dit zal een beoordeling inhouden van de
kwalite it van het management van die bedrijven en tevens gedetailleerde informatie over
hun andere vooruitzichten voor kapitaalvoorziening. Dit is heel moeilijk vast te stellen als
de subsidieverlener ver weg zit van de ontvanger, zoals bij het huidige systeem het geval is .
De meeste experts stellen vast dat een meer
gedecentraliseerd systeem, waarbij beslissingen over steun dichter bij de aanvrager genomen worden, om die reden wel licht effectiever zou zijn geweest in het sturen van de steun
naar waar die het meest nodig was. Zij ondersteunden een beweging in de richting van
decentralisatie of deelverantwoordelijkheid

binnen een' raam we rk van het totale EG-beleid.
Conflicten in steundoeleinden
Tens lotte is het noodzakelijk het verband tussen de doeleinden voor regionale ontwikkeling
en de doeleinden voor de aquacultuur te beschouwen. Dit is vooral van belang met het
oog op de hervorming van de structuurfondsen die door de Commissie is doorgevoerd . In het verleden werd het verband tussen de doeleinden voor regionale ontwikkeling
en het vergroten van het aanbod van aquacultuurprodukten bewerkstelligd door hogere
subsidiepercentages in bepaalde gebieden,
maar waarb ij projecten in aile gebieden aan
dezelfde voorwaarden moesten voldoen . Veel
van de aquacultuurbedrijven die de Commissie
om subsidie vragen, bevinden zich in gebieden
waaraan prioriteit is toegekend voor regionale
steun en in enkele van deze gebieden zijn zij
grote werkgevers .
De aquacultuur kan mogelijk een bijzondere
bijdrage leveren aan de regionale ontwikkeling
in randgebieden als deel van een integraa l
programma voor regionale ontwikkeling. Dit
zal misschien banden vereisen met andere
sectoren en de voorziening van de nodige infrastructuur en steun van uiteenlopende aard.
Ge'I'ntegreerde regionale ontwikkelingsplannen houden gevolgen in voor bepaalde types
van aquacultuurontwikkeling. Om terug te komen op het kleine bedrijf : een regionaal ontwikkelingsplan heeft misschien onderdelen
die verband houden met de behoefte aan
plaatselijk ondernemerschap en een behoefte
om op een harmonieuze w ijze de plaatselijke
manier van leven te steunen. Het aquacultuurbeleid van de Commissie, zich bewust van
dit punt, heeft hier niet uitdrukkelijk rekening
mee gehouden binnen het bestek van de Verordeningen 4028 en 2908. Met de hervorming
van het regionale beleid wordt het aquacultuurbeleid nu in overeenstemming gebracht
met de structuurdoeleinden. Dit komt overeen
met de opvatting van onze experts die vonden
dat een meer gedecentraliseerde en ge'I'nte-
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greerde aanpak voor de komende jaren nodig
zou zijn .

to improve and adapt structures in the
fisheries and aquaculture sector

Conclusie
We komen tot de conclusie dat de laatste 10
jaar voor de ontwikkeling van de Europese
aquacultuur succesvol zijn geweest en dat het
subsidiebeleid van de Commissie daaraan
heeft bijgedragen . Dit verhaal heeft een aantal
zaken belicht voor wat betreft het Commissiebeleid: de bijdrage van verschillende typen
en methoden van financiele steun, de rol van
de uitvoering en de noodzaak verschillende
doelen met elkaar in overeenstemming te
brengen. De bevindingen van onze studie geven aan dat bij een meer gedecentraliseerde
en meer ge'I'ntegreerde benadering van de
behoeften van de sector, een effectiever
ontwikkelingsbeleid voor de aquacultuur zou
kunnen worden bedacht. Hopelijk levert dit
een nuttige bijdrage aan de formulering van
het beleid voor het komende decennium .
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