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Toekomstverwachting commerciele
ontwikkelingen Europese visindustrie
door Hans Vink IBP Nutrition Aquaculture).

Tijdens de viering van het 10-jarig jubileum van het NGvA op 10 november 1993, werd
door Hans Vink een voordracht gehouden met als titel: 'Toekomstverwachting commerciEHe ontwikkelingen Europese visindustrie.' In het navolgend artikel, dat enerzijds voor
een belangrijk deel op deze voordracht is gebaseerd en anderzijds op een aantal punten
nieuwe gegevens bevat, gaat hij opnieuw in op verwachte ontwikkelingen in de Europese visindustrie.
Figuur 1 toont een overzicht van de wereldwijde ontwikkeling van vraag en aanbod van vis
en visprodukten . De grafiek laat zien dat vanaf
1950 tot aan 1980 de traditionele visserij een
sterke groei doormaakte . Vanaf 1980 neemt
deze groei af en zit de traditionele visserij
sindsdien in feite aan de top van haar produktie . Tot aan het jaar 2000 wordt er geen tot
slechts een zeer geringe produktiegroei voorzien . De huidige produktie als gevolg van traditionele visserij ligt rond de 86 miljoen ton per
jaar . Vanaf 1950 tot omstreeks 1980 liepen
vraag en aanbod gelijk met elkaar op, waarbij
de produktie uit aquacultuur zonder enig probleem als aanvulling op de produktie uit de traFiguur 1 CURRENT AND FUTURE TRENDS
IN AQUATIC SUPPLIES
MILltO" TOtHleS
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ditionele visserij zijn weg naar de consument
vond . Omstreeks 1980 treedt hierin verandering op en wordt de vraag naar vis en visprodukten duidelijk grater dan het aanbod uit de
traditionele visserij. Deze situatie zet zich naar
verwachting de komende jaren verder voort.
met een verwachte sterke stijging in vraag
gedurende de rest van de jaren negentig, naar
een door de FAO geschat niveau van rond 125
miljoen ton in 2000. Deze sterke stijging wordt
enerzijds voor een belangrijk deel veroorzaakt
door de toename van de wereldbevolking, anderzijds wordt ze veroorzaakt door een verwachte verdere stijging van de visconsumptie
per hoofd van de wereldbevolking ,
Het toenemende vers,chil in totale vraag naar
vis en visprodukten en aanbod uit traditionele
visserij vormt bij uitstek een mogelijkheid en
kans voor de aquacultuur. De aquacultuur vult
inmiddels voor een belangrijk dee I dit verschil
op, en zal dit zonder enige twijfel ook in de toe. komst doen. Figuur 1 toont tevens de ontwikkeling van de wereldwijde aquacultuur (de
aquacultuurgrafiek omvat produktie uit zowel
extensieve, semi-intensieve en intensieve
teeltsystemen) . De grafiek toont een min of
meer geleidelijke produktiestijging tot aan
1980. Vanaf 1980 tot 1993 nam de wereldwijI
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de produktie verder toe met een hoeveelheid
van rond de 3 miljoen ton, terwijl tot aan het
jaar 2000 een verdere sterke stijging van de
aquacultuurproduktie wordt voorzien. Met andere woorden, de verwachting is dat de aquacultuur in staat zal zijn het verschil in vraag naar
vis en visprodukten en aanbod uit traditionele
visserij in een belangrijke mate op te vullen . De
belangrijkste reden voor deze verwachting is
dat een groot gedeelte van de thans gekweekte soorten het experimentele stadium inmiddels heeft verlaten en zodoende op uitgebreide schaal commercieel wordt gekweekt. Daarnaast bevinden diverse andere soorten zich in
het eindstadium van de experimentele fase.
Hierdoor vormt de aquacultuur de enige belangrijke toeleveringsbron die daadwerkelijk in
staat is de verwachte sterk stijgende vraag te
kunnen invullen. Hierbij spelen de volgende
factoren een belangrijke rol:

* de beschikbaarheid van aquacultuurprodukten gedurende het gehele jaar,
* aquacultuurprodukten hebben het image
van verse produkten met hoge kwaliteit,
* de thans gekweekte soorten sluiten in principe goed aan bij de werkelijke groeimarkten, waarbij echter moet worden opgemerkt
dat in sommige gevallen de produktie sterker toeneemt dan de vraag in de markt.
In dit verband is het goed ons te realiseren dat
er in principe enerzijds een grote potentiele
markt voor de aquacultuurprodukten open ligt,
anderzijds echter dat de aquacultuur ook op dit
moment nog zeer beperkt is in ha'ar mogelijkheden om die produkten te leveren, die ook
daadwerkelijk in de markt worden gevraagd.
Wereldwijd kennen we ongeveer 30 .000 vissoorten; hiervan spelen er omstreeks 300 (1
procent) een rol in €len of andere vorm van
aquacultuur. Daarnaast vindt er bij 30 tot 40
soorten (0,1 procent) produktie in min of meer

14

L

ART

K

E

L

gecontroleerde omstandigheden plaats, terwijl het aantal daadwerkelijk commercieel interessante soorten voorlopig niet meer dan 10
tot 15 (0,05 procent!) bedraagt. In deze beperktheid van de aquacultuur schuilt een groot ,
gevaar, namelijk dat de momenteel op grote
schaal commercieel gekweekte soorten te
weinig divers zijn (ook wat betreft produktontwikkeling) om op voldoende wijze te kunnen
inspelen op de vraag in de di verse marktni ches . Hierdoor loopt de aquacultuur het risico
dat specifieke marktniches als gevolg van sterke produktietoename snel verzadigd (kunnen)
zijn, met aile consequenties (zoals sterke prij sdalingen) vandien, terwijl onvoldoende kan
worden ingespeeld op marktniches waar de
vraag het aanbod overtreft. Zoals verderop in
dit artikel valt te lezen speelt deze problematiek thans sterk bij de zalmteelt en de teelt van
zeebaars/zeebrasem.
Europese Gemeenschap
Ten opzichte van de wereldaanvoer is de aa nvoer van vis en visprodukten in de EG vrij gering . Volgens Frost en Sullivan (1992), bedroeg
in 1980 de EG aanvoer uitgedrukt als percentage van de wereldaanvoer 8 procent. In 1990
bedroeg dit percentage nog slechts 5,7 pro
cent. Deze procentuele afname is een gevol
van het feit dat de wereldaanvoer in de perio
de van 1980 tot 1990 nog een redelijke groe
doormaakte, terwijl de aanvoer in de divers
EG landen stagneerde (het EG visserijbel ei
lijkt z'n vruchten af te werpen!). Azie vorm
met 60 tot 65 procent van de totale wereld aan
voer de belangrijkste producent van vis en vi
produkten in de wereld .
Tabel 1 geeft de verwachte ontwikkeling va
de visaanvoer in de EG van 1990 tot 199
weer. Volgens Frost en Sullivan (1992) zal 9
durende de bovengenoemde periode een lic
te stijging in aanvoer van vis en visprodu kte
plaatsvinden (van 3,96 miljoen ton in 1990 t
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Ta bel1 EC TOTAL FINFISH LANDINGS AND AQUACULTURE
PRODUCTION (IN TONN x 1000)

TOTAL EC

1990

1992

1994

1996

TOTAL FINFISH

3961

. 3950

4028

4179

236

292

336

372

AQUACU LTURE FINFI SH
AQUACULTURE (AS %
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lij kheid voor onze Europese vist ee ltprodukten.
Ook op het gebied van schaa l- en sche lpdieren
is de EG maar ten dele ze lfvoorzienend (80
procent in 1984, versus 62 procent in 1996).
Dit te kort wordt met name veroorzaakt door
een sterke vraag naar grote garnalen (Peneus
soorten) .

8.9

OF TOTAL)

SOURCE : FROS T & SULLI VAU (1 992)

4,17 mi lj oen ton in 1996) . Deze groei wordt
voornamelijk veroorzaakt door een st ijgende
aquacu ltuur-produktie . De produktie uit traditionele visserij blijft m in of meer sta bi el. De
verwac hti ng is dat de aanvoer uit aquacu ltuur,
uitgedrukt als percentage van de totale EG visaanvoer, za l stijgen van 6.6 procent in 1990 tot
8.9 procent in 1996. In 1984 bed roeg dit percen tage ongeveer 3 procent. Bovengenoemde getallen ondersteu nen de ve rwachting dat
de aquacu ltuur in de toekomst een belangrijke
rol, ook op lokaal EG niveau, kan en za l vervullen als aanvu llende produktiebron van vis en
visprodukten om zodoende het verschil in
vraag en aanvoer uit t ra dit ione le visserij t e beperken.
In tegenste ll ing tot de begin jaren tach tig , is de
EG momenteel geenszins zelf voorzienend op
het gebied van vis en visprodukten (zie figuur
2) . Dit is een direct gevolg van enerzijds een
stijg ende vraag (3, 6 M . ton in 1984, vers us 5,7
M . ton in 1996) en anderzijds ee n stagnerende produ ktie (met name traditionele vis se rij) .
Een en ander leidt tot de verwac hting dat de
EG in 1996 slechts voor omstreeks 80 procent
zel fvoorzienend za l zijn .
Deze situatie lei dt vanze lfsprekend tot een
verd ere toename van import van vis en visprodukt en uit landen buiten de EG. Da arnaast
vormt het echter een uitstekende afzetmoge-

Nederland
Hoewe l er sind s 1986 sprake is van een duidelij ke afn ame in mate van ze lfvoorzienendheid,
is Nederlan d een van de weinige EG landen
die desondanks nog st eeds ste rk zelfvoorzienend is op het gebied van vis en visprodukten
(zie figuur 2). Dit heeft tot gevolg dat een groot
gedeelte van onze visaanvoer naar andere EG
lan den wo rdt geexporteerd . Voor de Nederlandse viskweke r bet eke nt deze situatie
geenszins dat er lokaal in ons land gee n afzetmogelijkheden zouden zijn. Natuu rlijk zijn deze
aanwez ig, tenminste als het gep roducee rde
produ kt voldoe nde aansluit bij de vraag in een
bepaa ld e marktni che . Het leidt ec hter geen
tw ijfel dat. gezien het tekort aan vis en visprodukten in een groot aantal an dere EG landen,
nieuwe af zetmogelijkheden buiten Nederland,
in ee rst e instantie op EG niveau, gevonden
moeten (en kunnen) worden. Ook voor de EG
geldt echter opnieuw dat de diverse aquac ultuurprodukten op een vo ldoende wij'ze moe~
Figuur 2 SELF-SUFFICIENCY IN FINFISH AND SHELLFISH
(IN %)
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ten aansluiten bij een bepaalde vraag in een
marktniche.

Karakteristiek
De diverse huidige toonaangevende Europese
Seafood bedrijven hebben, bijna zonder uitzondering, verklaard dat zij hun toekomstige groei
en strateg ische ontwikkeling in Europa zien in
produkten met een toegevoegde waarde. De
volgende redenen spe len hierbij een belangrijke rol:
.

-

-

-

-

-

-

Europa wordt beschouwd als een groeimarkt voor vis en visprodukten,
het is een gefragmenteerde markt met een
sterk reg ionaal karakter; echter tevens een
gevestigde markt met een uitstekend distributienetwerk,
de Europe se markt kenmerkt zich als een
kwa liteitsbewuste mark!, met een hoog besch ikbaar in komen en een hoog gezond- '
heidsbewustzijn,
de markt is inmiddels goed ontwikkeld voor
hoogwaardige visprodukten en visprodukten
met toegevoegde waarde; daarnaast
groeien deze marktsegmenten nog steeds
sterk,
de markt kenmerkt zich door een groeiende
vraag naar goed verpakte, snel te bereiden
maaltijden, terwijl de markt voor 'kant en
klaar' maaltijden zich daarnaast sterk ontwikke lt (met name in Duitsland, Frankrijk en Engeland). Hierdoor vindt inmiddels een groot
gedeelte van de voedselbere idi ng bedrijfsmatig plaats, waarbij hoge eisen gesteld
worden aan be- en verwerking,
zowel diepvries als magnetron zijn in een
aantal Europese landen inm idd els bijna standaard aanwezig in elke huishouden,
het is een groeimarkt voor visprodukten in
de catering sector,
het is een markt die zich bewust is van de
voorde len van be- en verwerk ing vlak na pro-
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duktie, waarbij er een bereidheid is het eindprodukt in zijn definitieve vorm te laten produceren in het land van oorsprong,
- de Europese markt kenmerkt zich sinds enkele jaren als een open markt, zonder interne handelsbeperkende grensforma liteiten .
Een en ander heeft als consequentie dat de
Europese aquacultuur -z ich, nog meer dan in
het verleden reeds het geval was, zal moeten
concentreren op de wijze en vorm waarop/
waarin zij haar produkten op de markt brengt.
Om ten volle te kunnen profiteren van de vraag
naar vis en visprodukten in de Europese markt
is mijns inziens een verdere aanslu iti ng bij de
produkten met toegevoegde waarde een absolute noodzaak. Hierbij zu ll en produktontwikkel ing, be- en verwerking , verpakking en marketing een rol van doorslaggevende betekenis
spe len.

Overzicht ontwikkelingen
Zalmteelt
De teelt van zalm heeft gedurende de laatste
15 jaar een stormachtige ontwikke ling doorgemaakt. Figuur 3 geeft U een overzicht van de
were ldwijde produktie van gekweekte zalm.
Uit de figuur blijkt dat de wereldwijde zalmproduktie uit kweek inmiddels is gestegen van
ongeveer 12.000 ton in 1981 naar omstreeks
Figuur 3 WORLD FARMED SALMON PRODUCTION
(IN TONN x 1000)
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400.000 ton in 1993. Deze produktie vertegenwoordigt momenteel rond de 30 procent van
de tota le zalmproduktie. In 1991 leidde de sterke produktietoename tot de eerste problemen
in de markt. Ondanks een groeiende markt
voor zalm en zalmprodukten ontstond er een
duidelijke overproduktie met als gevolg, dat de
eerste zalmcrisis een feit was. Een gedeelte
van de in Noorwegen geproduceerde za lm
werd ingevroren (omstreeks 30 tot 35.000 ton)
in de hoop op betere ti jd en. Een en ander kon
uiteindelijk niet verh inderen dat prijzen als gevolg van overproduktie sterk daalden. Dit leidde tot een belangrijke sanering van de industrie en resulteerde voor 1992 wereldwijd in
een gelijk tot enigszins afnemende produktie,
met produktiegroei in Chili en een afname in
produktie in Noorwegen van 154.000 ton in
1991 naar 141 .000 ton in 1992 . In 1992 trad
een duidelijk herstel van de prijzen op, de
Noorse diepgevroren za lmberg werd verkocht
(door Aquastar, een onderdeel van BP Nutrition Aquaculture) en het vertrouwen in de industrie herstelde zich . Voor 1993 was de verwacht ing dat Noorwegen op het niveau van
1992 zou blijven (rond de 140.000 ton) terwijl
Chili verder li cht zou groeien. Met name de
produktieverwachting voor Noorwegen was er
een die door velen in de industrie werd onderschreven. Deze verwacht ing was gebaseerd
op de uitgezette aantallen smo lts die voor de
1993 produktie vergelijkbaar waren aan die
voor de 1992 produktie.
Opnieuw overproduktie
In tegenstelling tot ail e verwachtingen bleek
medio 1993 dat er in 1993 opn ieuw sprake zou
zi jn van een forse produktietoename. Deze
toename vond niet aileen plaats in Noorwegen
(van 140.000 ton in 1992 naar 175.000 ton in
1993), maar ook in Chili, Canada en de UK, met
als uiteindelijk gevolg dat de totale za lmproduktie in 1993 rond de 400.000 ton bedroeg
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(versus omstreeks 320.000 ton in 1992). Hiervoor zijn de volgende redenen aan te geven:

* een sterk verbeterdfarm management ver*
*

beterde voederstrateg ieen, en het gebruik
van voeders met een hoog vetge halte,
een ste~k verbeterde werking van de dive rse vacc ins, met name de f urunkulose vaccin s, zowel op het gebied van bescherming
als zodan ig als de duur van de werking,
de zomer van 1993 was koud in Europa. Dit
resulteerde in de diverse Europese za lm
producerende landen in optimale watertemperaturen voor zalmkweek en ook daardoor
een veel lag ere ziektedruk.

De combinatie van bovengenoemde factoren
leidde enerz ijd s tot een sne ll ere groei en duidelijk hogere produkties dan verwac ht en anderzijds tot sterke afname in het gebruik van
antib iot ica. Zo lag in Noorwegen het gebruik
van antib iotica in 1993 op slechts ongeveer 25
procent van het niveau in 1992.
Evenals tijdens de zalmcris is in 1991/1992 had
de sterke produktietoename in 1993 een sterk
effect op het prijsniveau van marktwaardige
zalm (zie figuu r 4). In midden juni lag de prijs
voor Noorse zalm (gestript op ijs, FOB slachterij) nog ruim boven de 40 Noorse kronen
(NOK)/Kg (f. 11,50); begin november was deze
Figuur 4 ATLANTIC SALMON PRICES (1993/1994)
GUTTED ON ICE, F.O.B. SLAUGHTERHOUSE (IN NOK)

o ·

SIZE : 3·4 KG
CHI LEA N DATA REPRESEUT MONTHLY AVERAGES
UORWEGIAt4 DATA REPRESEtH WEEKLY AVERAGES
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prijs inmiddels gedaald naar 25,5 NOK/Kg (f.
6,65). Mede door de invoering van een minimum prijsniveau door de EG en produktiebeperkende maatregelen in Noorwegen (voedering op onderhoudsniveau, waardoor een
extra produktie van ongeveer 15.000 ton werd
vermedenl, is de prijs inmiddels enigszins hersteld tot een niveau van omstreeks 30 NOK/
KG (f. 7,80) . In hoeverre een verder herstel van
de prijzen op korte termijn zal plaatsvinden
moet worden afgewacht.
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nere forel bestaat momenteel een tekort op de
Deense markt. In hoeverre de huidige zalmprijzen de forellenprijs verder negatief zal be'I'nvloeden is moeilijk te voorspellen . Een en ander is afhankelijk van een groot aantal factoren,
en niet in de laatste plaats van de verdere ontwikkeling van de zalmprijs als zodanig.
Zeebaars/zeebrasemteelt
Tabel 2 geeft een overzicht van de produktie
van zeebaars en zeebrasem vanaf 1989. De
tabel laat zien dat de produktie van zeebaars
en zeebrasem zowel in de EG (met name in
Frankrijk, Spanje, Italie en Griekenland) als in
een aantal andere Middellandse Zee landen
een sterke groei heeft doorgemaakt. In de EG
nam de produktie toe van slechts 1.800 ton in
1989 tot omstreeks 14.500 ton in 1993, terwijl
een verdere produktiestijging tot rond de
20 .000 ton in 1995 tot de mogelijkheden behoort. Voor het totale Middellandse Zee gebied wordt een produktie van omstreeks
25.000 ton in 1995 mogelijk geacht . Een en
ander is echter sterk afhankelijk van toekom-

Forellenteelt
In tegenstelling tot de zalm is de produktie van
forel in Europa al gedurende een ruim aantal
jaren relatief constant. Tot aan het jaar 2000
worden er geen sterke produktie verhogingen
verwacht. Ais gevolg van de eerste zalmcrisis
stonden de forellenprijzen lange tijd sterk onder druk, met een licht herstel gedurende de
eerste helft van 1993. Gedurende de tweede
helft van 1993 ontstond er als gevolg van de
dalende zalmprijs echter opnieuw een druk op
de forellenprijs. Dit is met name van toepassing op de doorgemeste
forel (> 1,5 kg) en rode foTabel2 SEABASS/SEABREAM PRODUCTION (1989-1995)
relfilets. De prijs van de
(IN TONN)
"portion size" forel is tot
COUNTRY
1992
1993
1989
1990
1991
199 5
op heden redelijk stabiel
FRANCE
150
360
865
1630
2000
3000
met een licht stijgende
SPAIN
550
800
1280
2015
3020
4300
trend in een aantal mark500
1100
1420
ITALY
1700
800
2200
ten zoals Frankrijk, DuitsGREECE
600
1600
2460
4500
7000
9500
land en Denemarken. Dit
CYPRUS
0
0
50
0
200
400
is een direct gevolg van
0
PORTUGAL
90
265
420
545
1000
het feit dat Deense verSUB-TOTAL EC
1800
3650
5970
10035
14465
20400
werkingsbedrijven momenteel tot op zekere
YOUGOSLAVIA
80
165
200
0
0
hoogte moeilijkheden heb200
TURKEY
350
400
450
500
800
ben hun contractuele ver0
MALTA
0
200
1000
0
1500
plichtingen na te komen
TUN/MARR/ALG.
220
610
450
810
27QO
1280
en zodoende forel inkopen
SUB-TOTAL (NON EC)
500
965
1210
1460
5000
2780
op bovengenoemde markten . Met name voor kleiTOTAL
2300
4615
7180
11495
17245
25400
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stige marktontwikkelingen . Over de markt van
zeebaars en zeebrasem kan het volgende worden opgemerkt. Een oppervlakkige analyse
lijkt de voorlopige conclusie te rechtvaardigden dat de markt er positief uit ziet. Immers,
het zijn beide soorten die kwalitatief als hoogwaardig worden beschouwd; het is een bestaande markt en zoals eerder vermeld is er
een groeiende Europese markt voor hoogwaardige vis en visprodukten. Een meer grondige analyse van de spec ifieke marktniche
leert ons echter dat bovenstaande conclusie
momenteel geen szins gerechtvaardigd is . Helaas moet de markt op dit moment als zeer
turbulent en uiterst onzeker worden beschouwd, hetgeen met lage prijzen gepaard
gaat. Factoren die hierbij een sterke rol spelen
zijn de volgende:

* onregelmatige aanvoer. Dit heeft inmiddels
*
*

een aantal keren een sterk negatief effect
op de prijs gehad. Ook momenteel is dit het
geval,
de markt blijkt uiteindelijk zeer beperkt te
zijn; eigenlijk aileen aanwezig in Zuid-Europa, en tevens voornamelijk beperkt tot verse hele vis, niet be- of verwerkt,
verhoging van consumptie vereist een uitbreiding van de markt, met name in de richFiguur 5 EC FARMED TROUT PRODUCTION
(IN TONN

x 1000)
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ting van nieuwe consumenten (marketing),

* en tot slot is er een prijsrelatie met andere
hoogwaard ige vissoorten zoals za lm , tarbot
en tong. Hi erbij dient te worden opgemerkt
dat niet aileen za lmprijzen momenteel sterk
onder druk staan. Hetzelfde geldt b.v. voor
de tarbotprijs in Spanje (in verband met het
grote aanbod van wildvang tarbot uit Nederland!)
Zoal.s de aanwezigen tijdens het NGvA-Jubileum konden vernemen van Dhr. Piccioli (EG),
wordt deze situatie ook op EG-niveau nauwlettend gevolgd en houdt de EG mom enteel ernstig rekening met een op korte termijn gedwongen sa nering van de Zuideuropese Zeebaarsrzeebrasemteelt.
Conclusies
1. De wereldwijde vraag naar vis en visprodukten, niet aileen op wereldniveau maar ook
op EG-niveau ontwikkelt zich sterker dan
het aanbod. Dit creeert zowel op korte, midden-lange en lange termijn een uitstekende
kans voor verdere ontwikke ling van de
aquacultuur.
2. De markt voor aquacultuurprodukten als
aanvulling op het aanbod uit traditi one le visserij is in principe aanwezig. Het is aan de
aquacultuur om daar op een dusda~ige wijze mee om te gaan dat de produkten die we
leveren ook daadwerkel ijk aansluiten bij de
vraag in de markt en met name bij de vraag
. in de diverse marktniches .
3. Nog meer als in het verleden zal de aquacultuur bij zichzelf te rade moeten gaan of we
onze produkten op een of an dere wijze een
toegevoegde waarde kunnen meegeven,
want dat lijkt de trend in de Europese visindustrie.
4. als we daartoe in staat zijn, dan voorzie ik
een uitstekende toekomst voor de Europese aquacultuur.
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