
  

UNIVERZA V LJUBLJANI 
EKONOMSKA FAKULTETA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRSKO DELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PETER FILIPČIČ 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 
 
 
 
 
 
 

MAGISTRSKO DELO 
 

ANALIZA RIBIŠTVA V EVROPSKI UNIJI  
V LUČI GLOBALNIH TRENDOV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, november 2004     PETER FILIPČIČ 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA 
 
Študent Peter Filipčič izjavljam, da sem avtor tega magistrskega dela, ki sem ga napisal pod 
mentorstvom prof. dr. Zarjana Fabjančiča in skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in 
sorodnih pravicah dovolim objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
 
V Ljubljani, dne ____________ 

Podpis: Peter Filipčič 
 

_________________ 



  

 

“How inappropriate to call this planet Earth when it is clearly Ocean.” 

“Kako neprimerno je imenovati ta planet Zemlja, ko je očitno, da je Ocean.”  
 
Arthur C. Clarke 
Wallis, 2001, str.25. 
 
 
 
V vsakem sistemu upravljanja ribiškega sektorja naj bi obstajala štiri temeljna vprašanja: 
 

1. Biološko vprašanje: koliko rib? 
2. Ekonomsko vprašanje: koliko dolarjev? 
3. Socialno vprašanje: koliko delovnih mest? 
4. Politično vprašanje: koliko volilnih glasov? 

 
Grieve, 2001, str.30. 
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11..  UUVVOODD  
  
PPRROOBBLLEEMMAATTIIKKAA  IINN  NNAAMMEENN  MMAAGGIISSTTRRSSKKEEGGAA  DDEELLAA  
 
Ribištvo je ena zadnjih lovnih dejavnosti v svetu, ki se izvaja v pomembnem obsegu. V zadnjih 
petdesetih letih se je zaradi naraščajočega povpraševanja in tehnološkega napredka spremenilo v 
ekonomsko panogo, ki radikalno vpliva na okolje, predvsem na morski ekosistem, hkrati pa je od 
njega močno odvisna. Zaradi naraščajočega pomena ribogojstva1 se spreminja način izrabe ribjega 
bogastva kot naravnega obnovljivega vira (Callan, 2000, str.192). Kljub temu, da je ribištvo ena od 
primarnih gospodarskih dejavnosti, je še vedno prisotno tudi v razvitem svetu. 
 
Ribiški sektor v svetu se zadnja desetletja sooča s težavami, o katerih se še nedavno ni veliko 
govorilo, kaj šele, da bi se izvajali ustrezni ukrepi za odpravo negativnih posledic. Stalež večine 
tržno zanimivih vrst morskih rib je ogrožen, tudi z ekonomskega vidika, saj zaradi pretiranega 
ribolova ni možno normalno razmnoževanje rib. Postavlja se vprašanje, ali lahko svetovna morja in 
celinske vode uravnoteženo zadovoljujejo naraščajoče povpraševanje brez negativnih posledic na 
ribji stalež. Letna registrirana proizvodnja ribiškega sektorja znaša okoli 130 milijonov ton rib, od 
tega približno eno tretjino predstavlja ribogojna proizvodnja. Ribolovne količine se ne povečujejo 
več bistveno, medtem pa ribogojstvo beleži izjemno rast od začetka devetdesetih let dalje. Trgovina 
z ribami se neprestano povečuje, v letu 2001 je znašala 27 milijonov ton ali okoli petine svetovne 
registrirane proizvodnje; trgovina poteka predvsem v smeri iz držav v razvoju v razvite države (Le 
Galic, 2003, str.36). Prelov in neustrezen način upravljanja in izvajanja dejavnosti ogrožajo okolje in 
ribji stalež, hkrati pa vplivajo na negotov ekonomski položaj milijonov ljudi po svetu.  
 
Začetki aktivnejšega urejanja razmer v ribištvu segajo v sedemdeseta leta, ko so obmorske države 
začele širiti izključne ekonomske cone2 na dvesto navtičnih milj od obale. Začelo se je novo obdobje 
sodelovanja med državami za porazdelitev možnosti ribolova, oblikovali so se sporazumi o 
ribolovnih pravicah, ki se razlikujejo predvsem v razmerju do držav v razvoju, ki nimajo dovolj 
razvitega ribiškega sektorja za polno izkoriščanje ribjega bogastva, hkrati pa tudi ne dovolj sredstev 
za nadzor in izvajanje ustrezne politike. To lahko pomeni selitev domačih težav razvitih držav na 
pleča držav v razvoju, kar pa ima prav tako negativne dolgoročne posledice (Le Galic, 2003, str.69). 
Ker so ribe za pomemben del svetovnega prebivalstva osnovni vir prehrane in zaslužka, je vprašanje 
dostopa in obseg ribjega staleža vedno bolj strateško politično vprašanje tako za razvite države kot 
države v razvoju. Prve iniciative na področju urejanja razmer v ribištvu, predvsem na področju 
uravnoteženega razvoja, ekološko sprejemljivejšega upravljanja sektorja in boja proti nelegalnem 
ribolovu, so se pojavile v osemdesetih in devetdesetih letih v okviru mednarodnih organizacij 
(FAO3, UNESCO4). V okviru pogajanj v Svetovni trgovinski organizaciji5 se ureja liberalizacija 

                                                 
1 Imenovano tudi akvakultura. 
2 Angl.: Exclusive Economic Zones, od tu dalje krajše EEZ. 
3 Angl.: The Food and Agricultural Organisation, krajše FAO. 
4 Angl: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, krajše UNESCO. 
5 Angl.: World Trade Organization, od tu dalje krajše WTO. 



  

mednarodne trgovine z ribami; glavne težave so subvencioniranje in drugi omejevalni ukrepi 
(Pitcher, 1999, str.42). V tem desetletju bi morale ustreznim aktivnostim na mednarodni ravni slediti 
tudi aktivnosti na nacionalni in regionalni ravni, predvsem je potrebna implementacija ustreznih 
inštrumentov, kar bi pomenilo začetek uravnoteženega ribolova, potrebno pa je tudi oblikovanje 
inštrumentov za ustreznejši razvoj do nedavno zapostavljenega ribogojstva.  
 
Evropska unija je med največjimi svetovnimi proizvajalkami, hkrati pa tudi ena največjih svetovnih 
uvoznic in s tem pomemben trg za ribe in ribje proizvode. Večina držav članic ima dostop do 
odprtega morja, kar pomeni, da ima ribištvo zgodovinsko tradicijo; ribogojstvo EU je v svetovnem 
merilu manj pomembno, vendar v vzponu. Kljub relativni ekonomski razvitosti članic6 pa se zdi, da 
Evropski uniji ne uspeva preobrniti globalnih trendov na področju ribištva. Leta 1983 je bila po 
sedmih letih pogajanj oblikovana Skupna ribiška politika7, ki naj bi poleg skupnega razvoja in 
upravljanja sektorja skrbela tudi za varovanje okolja in omejevanje ribolova, kar bi ob uspešnem 
delovanju lahko pomenilo izognitev večini težav, ki pestijo ribiški sektor v svetu. Konec leta 2002 je 
bila oblikovana nova CFP, ki ima štiri bistvene smeri delovanja: ohranjanje in upravljanje ribjega 
staleža, skupno tržno ureditev, vodenje strukturne politike ter odnosov s tretjimi državami in 
mednarodnimi organizacijami.  
 
Namen dela je najprej predstaviti stanje in glavne značilnosti ribištva v svetu. Ugotoviti želim 
kakšne so bistvene razvojne značilnosti ribolova in ribogojstva v proizvodnji in mednarodni 
trgovini, identificirati najpomembnejše države in njihove posebnosti, pokazati na razlike med 
ribogojstvom in ribištvom ter ribištvom v morju in celinskih vodah. Predstaviti želim glavne 
razvojne težave ribiškega sektorja, ki se najbolj očitno kažejo v ogroženosti ribjih vrst, ugotoviti kje 
so vzroki za težave in kako učinkovito je njihovo odpravljanje. Analizirane bodo bistvene iniciative 
za odpravo težav na mednarodni in regionalni ravni. Poudarek bo na analizi ribolova v razvitih 
državah kot osnova za primerjavo s stanjem v EU, vendar bodo prav tako predstavljene razmere v 
ribogojstvu in razlike v ribištvu med razvitimi državami in državami v razvoju. 
 
Globalna analiza stanja ribištva bo služila kot osnova za primerjavo ekonomskih razmer v ribiškem 
sektorju EU z globalnimi tendencami. Ribiški sektor v EU bo podrobneje analiziran, poudarjene 
bodo razlike med posameznimi državami, pomen za zaposlovanje, pomen širitve EU z vidika 
ribištva in gospodarski pomen ribištva. Predstavljena bo Skupna ribiška politika, njeni inštrumenti in 
ocena uspešnosti izvajanja z vidika predstavljenih globalnih težav, ki spremljajo razvoj ribištva v 
zadnjih desetletjih, to je, ali politika upošteva ogroženost ribjega staleža, prekomerno rast ribiških 
flot, okoljske težave in ali je sistem financiranja in subvencioniranja usmerjen v razvoj 
uravnoteženega ribištva.   
 
 
 

                                                 
6 Pod tem pojmom so v nadaljevanju mišljene članice EU, razen kjer je drugače navedeno. 
7 Angl.: The Common Fisheries Policy, od tu dalje krajše CFP. 



  

CCIILLJJ  MMAAGGIISSTTRRSSKKEEGGAA  DDEELLAA  
 
Cilj naloge je ugotoviti, kje so vzroki trajne krize ribištva v svetu, kakšne so njihove posledice in 
uspešnost aktivnosti za omejitev njihovega vpliva. Pokazala naj bi ali je pravi pristop k reševanju 
težav sodelovanje v okviru mednarodnih in regionalnih inštitucij ali pa so pomembnejši ukrepi v 
nacionalnem okviru. Ugotovljen naj bi bil vpliv negativnih dejavnikov na trenuten položaj ribištva 
kot ekonomske dejavnosti ter kakšen je vpliv procesov globalizacije; ali se zaradi njih in 
intenzivnejšega povezovanja sveta s prostim pretokom blaga in kapitala problemi zaostrujejo ali 
rešujejo. Predstavljene bodo povezave med razvitim svetom in državami v razvoju na področju 
ribištva ter njihov učinek; zastavlja se vprašanje, ali razviti svet izkorišča svojo politično in 
ekonomsko (pre)moč za urejanje razmer v ribištvu tudi v državah v razvoju ali pa se nanje seli 
breme neustreznega upravljanja. 
 
Končni cilj magistrske naloge je priti do spoznanj o pomenu ribiškega sektorja v EU, razlikah med 
članicami, prisotnosti globalnih težav zaradi katerih je svetovno ribištvo zašlo v krizo in 
učinkovitosti politike EU na področju odprave ključnih težav evropskega ribolova in ribogojstva. 
Naloga naj bi pokazala kakšno politiko izvaja EU na področju ribištva, podala naj bi odgovor ali je 
ta politika učinkovitejša zaradi relativne finančne moči EU ali pa je zaradi potrebe po usklajevanju 
in pritiskov posameznih članic njena moč omejena. Prav tako naj bi naloga razkrila, ali ima EU na 
področju ribištva relativno manj težav kot ostali svet in ali se sooča s specifičnimi težavami.  
 
Temeljna hipoteza naloge je, da se ribištvo EU večinoma sooča s podobnimi težavami kot preostali 
svet, vendar so te težave še potencirane zaradi naraščajočega povpraševanja na evropskem trgu, 
neustreznosti skupne ribiške politike in sistema financiranja in subvencioniranja dejavnosti ter 
interesov posameznih članic. Ribiški sektor EU ne more biti izoliran od ostalega sveta, tudi zaradi 
specifičnih življenjskih navad ribjega staleža v morjih in oceanih. Zaradi tega dejstva in zaradi 
neustreznega upravljanja ribiškega sektorja ter visoke razvitosti EU, napake, kot so na primer 
neusklajeno delovanje članic, najverjetneje vplivajo tudi na preostali svet. To hkrati pomeni, da bi 
bilo potrebno ustrezne rešitve poiskati na globalni ravni, posamezne države sveta, tudi članice EU, 
pa bi morale poskrbeti, da bi se rešitve tudi udejanile.   
 
MMEETTOODDEE  DDEELLAA  
 
V nalogi bodo z namenom iskanja odgovorov na zastavljene cilje uporabljene različne znanstvene 
metode. Proučena bo ustrezna teoretična podlaga iz spoznanj različnih avtorjev, ki bodo medsebojno 
primerjana in nadgrajena, predstavljeni bodo rezultati novejših raziskav relevantnih mednarodnih in 
regionalnih organizacij, ki pomembno vplivajo na upravljanje ribiškega sektorja v svetu, poseben 
poudarek bo na proučevanju razmer v Evropski uniji. Predstavljena bo institucionalna ureditev 
ribištva, mednarodne aktivnosti in najbolj relevantni pravni in politični dokumenti, ki urejajo 
področje ribištva z vidika reguliranja in upravljanja panoge, mednarodnega sodelovanja, 
zaposlovanja, itd.  
 



  

Izdelana bo ustrezna statistična analiza razmer in razvoja ribolova in ribogojstva v svetu s 
poudarkom na EU, ki bo temeljila na podatkih iz čim daljših serij za registrirano proizvodnjo in 
mednarodno trgovino. Za posamezne segmente ribiškega sektorja bodo izračunani ustrezni opisni 
kazalci in relevantne izvedene spremenljivke za analizo mednarodne trgovine ter trendne napovedi8, 
ločeno za svet in najpomembnejše države v svetu ter za Evropsko unijo in njene članice. Na podlagi 
serij količinskih podatkov o proizvodnji in mednarodni trgovini v ribiškem sektorju bodo izračunane 
in izbrane najprimernejše funkcije za oblikovanje trendnih napovedi o gibanju proizvodnje v 
prihodnosti;  podatki bodo obdelani z ustreznim statističnim programom (SPSS 8.0 for Windows). 
Rezultati statistične analize in trendne napovedi za svet in EU so predstavljeni v poglavjih, ki 
opisujejo razmere v ribiškem sektorju v svetu in EU, v določeni meri pa tudi v poglavjih, ki 
obravnavajo učinke različnih ukrepov upravljanja ribiškega sektorja ter v poglavju o mednarodni 
trgovini z ribami in ribjimi proizvodi. Poleg količinskih podatkov so predstavljeni in analizirani tudi 
drugi podatki o ribiškem sektorju, kot npr. podatki o velikosti ribiških flot ter različni finančni 
podatki, vir slednjih so predvsem študije FAO in EU o ribiškem sektorju. 
 
Rezultati dela bodo predstavljeni v osmih medsebojno povezanih delih magistrske naloge. V prvem 
delu bodo predstavljene glavne značilnosti ribištva v svetu in specifičnosti rib kot naravnega 
obnovljivega vira. Analizirani bodo stanje in trendi ribolova in ribogojstva, pomen dejavnosti za 
posamezne države in značilnosti ribištva kot ekonomske dejavnosti. Predstavljene bodo predvsem 
glavne značilnosti ponudbe, razlike med morskim in celinskim ribolovom ter morskim in celinskim 
ribogojstvom. Analizirana bo mednarodna trgovina rib in ribjih proizvodov. Ugotovljen bo pomen 
pravne in institucionalne ureditve izkoriščanja svetovnih morij in ribjega bogastva kot osnove za 
ustrezno upravljanje dejavnosti ter predstavljene teoretične osnove upravljanja ribiškega sektorja. 
Specifičnost ribištva in rib kot naravnega vira, ki ga ne omejujejo državne in druge umetno začrtane 
meje, pomeni nujnost mednarodnega sodelovanja; zato bo predstavljen pomen mednarodnih 
odnosov, delovanje mednarodnih regionalnih organizacij in pomen ribiških sporazumov. Analiziran 
bo pomen posameznih držav, še posebno v kontekstu razmer med razvitimi državami in državami v 
razvoju v obdobju globalizacije in sproščanja pretoka blaga in kapitala.  
 
Sledila bo analiza vzrokov in posledic težav ribištva v svetu, ki se danes kažejo predvsem v 
ogroženosti ribjega staleža in s tem povezano negotovo prihodnostjo ribištva kot ekonomske 
dejavnosti; poudarek bo na analizi stanja v morskem ribolovu kot najpomembnejšem delu ribiškega 
sektorja. Predstavljen bo pomen tržnih pomanjkljivosti na delovanje ribiškega sektorja, vzroki za 
prelov in pojasnjen pomen prilova9 na zmožnosti reprodukcije ribjega staleža. Narejen bo poizkus 
povezave subvencioniranja ribiškega sektorja z ostalimi težavami oziroma poskušalo se bo poiskati 
vzročno posledično povezavo. Osnovo za izboljšanje stanja in odpravo negativnih posledic 
predstavlja uravnotežen razvoj in upravljanje ribištva, zato bodo predstavljene aktivnosti in 
inštrumenti, ki so bili s tem namenom oblikovani na mednarodni in regionalni ravni. Splošno znano 
je, da aktivnosti za reševanje neugodnih razmer v ribištvu ne potekajo z ustrezno dinamiko, ki bi 

                                                 
8 Izračuni predstavljeni v prilogi 1. 
9 Angl.: By-catch fisheries. 



  

omogočila odpravo negativnih posledic in negotovost prihodnjega razvoja, zato bodo ocenjene 
kratkoročne in dolgoročne posledice sedanjih razmer. 
 
Osrednji del naloge je namenjen analizi ribištva kot ekonomske dejavnosti v EU. Predstavljen bo 
novejši zgodovinski razvoj dejavnosti, njen ekonomski pomen, pomen za zaposlovanje in razlike 
med posameznimi članicami. Sledi analiza institucionalne ureditve dejavnosti, skupnega trga in 
trgovine z ribjimi proizvodi; podrobneje bo predstavljena CFP, predvsem sistem financiranja 
ribištva in zunanja ribiška politika ter njena učinkovitost z vidika reševanja ali spodbujanja 
globalnih težav v ribiškem sektorju. Podane bodo ugotovitve o učinkovitosti EU na področju 
odprave težav v ribištvu, ki bodo prav tako predstavljene v kontekstu globalnih razmer v ribištvu. 
Na koncu bodo oblikovane ocene stanja in prihodnjega razvoja ter ekonomskega položaja ribištva v 
EU, tudi v luči nove CFP.  
 
Pred zaključkom bodo predstavljeni različni teoretični pogledi na oblikovanje ustreznega sistema 
upravljanja ribiškega sektorja in ocena njihove praktične uporabnosti in smiselnosti prevzema 
glavnih idej v ribiško politiko EU in članic. V zaključku bodo povzete bistvene ugotovitve izpeljane 
na podlagi strokovno analitičnega dela; predstavljeni bodo odgovori na v uvodu zastavljen namen in 
cilje naloge. S tem bo magistrska naloga zaokrožena, saj bodo v zaključku potrjene ali zavržene 
zgoraj predstavljene hipoteze o razmerah v ribiškem sektorju v EU ter o soodvisnosti aktivnosti v 
ribiškem sektorju EU in preostalem svetu.   
 
V delu bo uporabljeno izrazoslovje s področja ribiške dejavnosti, ekonomike in upravljanja ribištva, 
ki se zaradi razvoja spreminja in dopolnjuje. V ta namen bo seznamu literature in virov sledil 
seznam nekaterih ključnih uporabljenih strokovnih izrazov z angleškim prevodom in obrazložitvijo, 
izvirnih imen različnih inštitucij in pravnih aktov. Glavni vir terminoloških izrazov v slovenščini je 
terminološka zbirka izrazov Evroterm10. Sledi tabelarna in grafična  priloga. 
 
2. GGLLAAVVNNEE  ZZNNAAČČIILLNNOOSSTTII  RRIIBBIIŠŠTTVVAA  VV  SSVVEETTUU 
 
22..11..  RRIIBBOOLLOOVV  IINN  RRIIBBOOGGOOJJSSTTVVOO  
 
Večina rib v svetu je ujetih v morjih in oceanih, precej manj v rekah in jezerih; v zadnjih dvajsetih 
letih narašča pomen ribogojstva, predvsem celinskega. Zaradi bistvenih razlik v značilnostih teh 
štirih sklopov dejavnosti, ki sestavljajo osnovo ribiškega sektorja, jih je potrebno obravnavati 
ločeno, saj bi združevanje podatkov prikrilo dejansko stanje in razvoj v zadnjih desetletjih11. Kljub 
temu, da je večina nadaljnje analize usmerjene v morski ribolov, ki je najpomembnejši del ribiškega 

                                                 
10 Evroterm je terminološka zbirka izrazov, ki nastaja med pripravljanjem slovenske različice pravnih aktov Evropske 
unije. Izraze zbirajo in urejajo terminologinje Sektorja za prevajanje Službe Vlade RS za evropske zadeve (SVEZ), 
spletni vmesnik za Evroterm pa je pripravil Center Vlade RS za informatiko (CVI).  
11 Razdelitev analize ribiškega sektorja na morski in celinski ribolov in ribogojstvo upoštevajo tudi v večini 
pomembnejših mednarodnih organizacij, ki spremljajo ribiški sektor, glej npr. Vannuccini, 2002. 



  

sektorja in se tudi sooča z največjimi izzivi in težavami, je skoraj nujno ustrezno predstaviti ribiški 
sektor v celoti (Dommen in Deere, 1999, str.15). 
 
Ribiški sektor je zaradi različnih težav in nepopolnosti delovanja trga že vsaj dve desetletji v resni 
krizi, še posebno to velja za morski ribolov najrazvitejših držav. Šele v devetdesetih letih so bile 
narejene prve obsežnejše študije, ki so pokazale na resnost težav in spodbudile iskanje ustreznih 
ukrepov. Tako je raziskava v okviru FAO (Garcia in Newton, 1997) s pomočjo bio-ekonomskega 
modela pokazala, da že od osemdesetih let poteka prelov tržno najzanimivejših vrst rib, da je bila 
sredi devetdesetih let dosežena maksimalna možna količina ulova v morjih in oceanih ter da so 
subvencije najverjetnejši razlog, da svetovna ribiška flota že leta deluje s 30% do 50% presežnimi 
zmogljivostmi. Kljub temu se količina ulova v svetu ne zmanjšuje.  
 
V letu 2002 je registrirana proizvodnja ribiškega sektorja znašala 133 milijonov ton, od tega 40 
milijonov ton v ribogojstvu12. Celotna ribolovna količina se je po padcu za 2 milijona ton v letu 
2001 ponovno dvignila nad 93 milijonov ton v letu 2002, z vrednostjo okoli 80 milijard dolarjev 
(FAO Information Division, 2002, str.4). Večja nihanja, ki so značilna za morski ribolov po letu 
1996, naj bi bila predvsem posledica vpliva pojava El Niño in drugih podnebnih sprememb, ki so se 
najbolj odrazile na ulovu perujskega sardona v obdobju 1994-1998, najpomembnejše posamezne 
vrste rib v svetu, kar dokazuje tudi primerjava količin ulova Peruja, druge najpomembnejše 
ribolovne države v svetu, in celotne svetovne količine ulova13. Skupna količina ulova ostalih vrst rib 
naj bi bila v svetovnem merilu po letu 1996 skoraj nespremenjena, vendar obstajajo velike razlike 
glede na posamezne vrste rib in posamezne države.  
 
Na podlagi izračunanih funkcij trenda14 naj bi se proizvodnja v svetu do leta 2010 povečala za 28% 
na 170 milijonov ton, večino porasta naj bi prispevalo ribogojstvo, kjer naj bi se proizvodnja 
povečala na 72 milijonov ton, kar ob minimalni napovedani rasti za ribolov (8%) pomeni porast 
deleža ribogojstva na 42%. Leta 2020 naj bi skupna proizvodnja dosegla že 227 milijonov ton, 
pomen ribogojstva v svetu pa naj bi takrat že presegel ribolov. Glede na velike težave ribolova v 
svetu, ki bodo predstavljene v nadaljevanju, so ocene počasne rasti količine ribolova verjetno zelo 
blizu realnega razvoja, vprašanje pa je ali lahko to trdimo tudi za ribogojstvo, saj je težko verjeti, da 
se lahko nadaljuje strma rast proizvodnje na Kitajskem, kjer trendne napovedi kažejo skoraj na 
podvojitev proizvodnje do leta 2020. Če zamerimo vpliv Kitajske in se pri trendnih napovedih 
osredotočimo le na preostali svet, so rezultati precej bolj zaskrbljujoči, saj naj bi se proizvodnja 
ribiškega sektorja do leta 2010 zmanjšala za 8%, do leta 2020 pa za 30%, kar naj bi pomenilo upad 
proizvodnje iz 89 milijonov na 62 milijonov ton letno. Prevladujoči pomen ribolova naj bi se zaradi 
prepolovitve ulova do leta 2020 zmanjšal iz 80% na manj kot 60%; posledično pa naj bi zaradi 
ocenjene podvojitve proizvodnje narasel pomen ribogojstva. 
                                                 
12 Brez upoštevanja proizvodnje vodnih rastlin, npr. alg (običajno se proizvodnja vodnih rastlin v ribogojstvu obravnava 
ločeno). 
13 Priloga 2. 
14 Glej prilogo 1. Zaradi velikega pomena Kitajske in hkrati precej različnega razvoja v primerjavi z ostalim svetom, so 
funkcije trenda izračunane in izbrane najprimernejše za oblikovanje trendnih napovedi ločeno za Kitajsko in ostali svet. 
Osnova so količinski podatki za obdobje 1950-2002 



  

Rezultati statistične analize in trendne napovedi v določeni meri potrjujejo ocene FAO o razvoju 
ribiškega sektorja v prihodnjih desetletjih. Glavna omejitev napovedi FAO je prav tako kot pri 
lastnih izračunih, predstavljenih zgoraj, predpostavka »business as usual«, kar pomeni, da naj ne bi 
prišlo do sprememb v regulaciji sektorja in v tehnološkem razvoju oziroma, da naj bi različni 
dejavniki vplivali na pojav v enakem obsegu kot v preteklem obdobju. Taka predpostavka pa 
verjetno za ribiški sektor v realnosti ne bo veljala, zato je napovedi potrebno jemati z zadržkom. Po 
ocenah FAO naj bi bili za proizvodnjo in potrošnjo do leta 2030 bistveni naslednji trendi (FAO 
Information Division, 2002, str.45):  
 

 svetovna proizvodnja in poraba rib v prehrani per capita naj bi se še naprej povečevali, 
vendar naj bi se stopnja rasti počasi nižala; 

 stagnacija svetovnega ribolova in naraščanje proizvodnje v ribogojstvu, a po nižji stopnji 
rasti kot v preteklih letih; 

 obseg ribolova naj bi se povečal predvsem v Latinski Ameriki, ki naj bi postala vodilni 
ponudnik in izvoznik v ribolovu. 

 
Primerjava z lastnimi izračuni15 kaže, da strokovnjaki FAO niso ločili podatkov za Kitajsko in ostali 
svet. Skupni podatki sicer potrjujejo gornje napovedi, vendar ločena analiza jasno kaže na ločnico 
med izjemno pozitivnimi trendi v vseh segmentih ribiškega sektorja za Kitajsko in predvsem za 
morski ribolov negativnimi trendi v preostalem svetu. 
 
Kitajski podatki so obravnavani ločeno, ker je ta država v devetdesetih letih postala 
najpomembnejša v ribolovu še bolj pa v ribogojstvu16, njen naraščajoči delež pa pomembno vpliva 
na gibanja skupne količine ulova in vzreje v svetu. Poleg tega se pojavljajo dvomi v zanesljivost 
kitajskih statistik in podatkov, ki jih objavlja FAO, saj naj bi bili količinski podatki v ribiškem 
sektorju precenjeni17 in s tem naj bi bili posredovani napačni signali o stanju in razvoju ribiškega 
sektorja v svetu18. Politizacija statističnih podatkov, neustrezni sistemi poročanja, uporaba 
nestandardnih definicij in neskladnost podatkov med vzporednimi sistemi poročanja niso težava le 
na Kitajskem temveč v mnogih državah, vendar so z vidika ribiškega sektorja najbolj pomembni 
ravno za to azijsko velesilo (Gale, 2002, str.50). FAO je v odgovoru na kritike potrdila obstoj 
možnih napak kitajskih podatkov o ribiškem sektorju, vendar je hkrati potrdila, da se težav zaveda in 
izvaja ustrezne ukrepe. Tako poskušajo strokovnjaki iz FAO intenzivneje sodelovati s kitajskimi 
strokovnjaki, stalna praksa pa je tudi primerjava več različnih virov podatkov, ko se pojavijo dvomi 
o zanesljivosti nacionalnih statističnih podatkov ter oblikovanje lastnih ocen (FAO Fisheries 
Department, 2002, str.2).  
 
 

                                                 
15 Priloga 1. 
16 Prilogi 5 in 6. 
17 Glej npr.: Watson in Pauly, 2001, str.534 - 536. 
18 Tudi FAO običajno predstavlja podatke o Kitajski ločeno od podatkov za preostali svet. 



  

2.1.1. Morski ribolov 
 
Splošno sprejeto dejstvo je, da se je v zadnjih desetletjih predvsem zaradi prelova močno zmanjšala 
velikost ribjega staleža. Kljub konfliktom med državami za nadzor nad vedno bolj ogroženim ribjim 
staležem se je od leta 1950 količina ulova povečala za nekajkrat (Dommen in Deere, 1999, str.2). Po 
štirih desetletjih rasti obsega morskega ribolova je prišlo do zmanjševanja staleža nekaterih tržno 
zanimivih vrst rib, predvsem polenovke, vahnje in morske plošče. V dveh desetletjih po letu 1950 je 
količina ujetih rib v morjih in oceanih rasla v povprečju za okoli 6% letno, iz 16 na 58 milijonov 
ton, po začetku sedemdesetih let pa je rast ulova že precej upadla. Tako je v naslednjih dveh 
desetletjih količina ulova naraščala le še po približno za 1% do 2% letno, brez upoštevanja Kitajske 
pa je ulov v preostalem svetu v devetdesetih začel upadati19 in je v letu 2002 znašal 70 milijonov ton 
(Kitajska dodatnih 14 milijonov ton ali 17% skupne količine). Druga najpomembnejša država s 
preko eno desetine količine svetovnega ulova v letu 2002 je Peru, sledijo ZDA, Japonska, Čile in 
Indonezija, vse s približno 5% deležem. Med evropskimi državami sta bili najvišje Norveška in 
Islandija na devetem (3,2%) in enajstem (2,5%) mestu; Danska, članica EU z največjim ulovom, je 
po podatkih za leto 2002 na štirinajstem mestu. Kitajska očitno prevzema položaj, ki sta ga je imeli 
v morskem ribolovu Peru v šestdesetih in Japonska v obdobju 1970-199020, čeprav je po letu 2000 
opazen upad količine ulova, saj je Kitajska leta 1998 sprejela politiko nične stopnje rasti za morski 
in celinski ribolov (FAO Information Division, 2002, str.4). 
 
Trendne napovedi kažejo21, da naj bi se pomen morskega ribolova začel zmanjševati. Do leta 2010 
naj bi se proizvodnja minimalno povečala na 86,5 milijona ton, do leta 2020 pa naj bi se zmanjšala 
za 8% glede na leto 2002, pod 80 milijonov ton letno. S tem naj bi se delež morskega ribolova s 
63% v letu 2002 v dveh desetletjih prepolovil na tretjino proizvodnje ribiškega sektorja v svetu. 
Napovedi kažejo, da naj bi se količina ribolova na Kitajskem še naprej povečevala in dosegla dve 
tretjini svetovnega morskega ribolova (v letu 2002 17%), vendar ni upoštevana predpostavka o 
zgoraj omenjeni politiki nične stopnje rasti V preostalem svetu pa naj bi se količina ulova v morjih 
in oceanih iz 70 milijonov ton zmanjšala na 57 milijonov ton v letu 2010 in 27 milijonov ton v letu 
2020. Trendna napoved temelji na podatkih iz obdobja 1950-2002, krajša časovna serija bi pomenila 
še višje napovedi za Kitajsko, kjer se je strma rast pričela v osemdesetih, in manjši upad ulova v 
preostalem svetu. 
 
2.1.2. Celinski ribolov 
 
Ribolov v rekah in jezerih je v primerjavi z morskim ribolovom dosti manj pomemben22, 8,7 
milijonov ton ulova v svetu v letu 2002 (četrtinski delež Kitajske) je pomenilo dobro desetino ulova 
v morjih in oceanih. Večina ulova prihaja in Azije (64% količine v letu 2002) in Afrike (25%), kjer 
celinski ribolov tudi najbolj narašča, v Evropi in Ameriki pa se količina ulova v zadnjih letih skoraj 

                                                 
19 Priloga 3. 
20 Priloga 4. 
21 Priloga 1. 
22 Primerjaj prilogi 3 in 7. 



  

ne spreminja. Od petdesetih let količine počasi naraščajo (v povprečju do 3% letno), pomen Kitajske 
je začel naraščati konec osemdesetih let23. Med najpomembnejšimi državami v svetu so največje 
države v razvoju (po velikosti in številu prebivalcev): Kitajski sledijo Indija, Bangladeš in 
Kambodža, med dvajsetimi najpomembnejšimi državami ni evropskih. Celinski ribolov ima v 
državah v razvoju velik pomen tudi kot vir živalskih proteinov, v najbolj razvitih državah pa postaja 
z izjemo ribolova v nekaterih velikih jezerih pomemben le še kot oblika rekreacije. Po mnenju FAO 
(FAO Information Division, 2002, str.7) so podatki o celinskem ribolovu nezanesljivi, saj ima veliko 
držav težave pri statističnem spremljanju ribolova in zbiranju podatkov, zato je lahko pomen te 
oblike ribolova za nekatere države podcenjen ali (redkeje) precenjen. 
 
Na podlagi ocenjenih trendnih funkcij24 naj bi se pomen celinskega ribolova v proizvodnji ribiškega 
sektorja v svetu minimalno povečal, saj naj bi delež narasel iz 6,6% v letu 2002 na 7,5% v letu 2020, 
s povečanjem količine iz 8,7 na 15 milijonov ton. Kot je razvidno iz preteklih podatkov, naj bi do 
porasta prišlo predvsem na račun Kitajske, kjer naj bi se količina povečala iz 2,2 na 8 milijonov ton 
v letu 2020. V preostalem svetu naj bi se količina ulova povečala le za 40%; delež Kitajske naj bi 
tako do leta 2020 narasel iz petine na skoraj polovico. Ob izločitvi Kitajske naj bi se delež 
celinskega ribolova v proizvodnji ribiškega sektorja preostalega sveta povečal iz 7,3% na 15% v letu 
2020. 
 
2.1.3. Ribogojstvo 
 
Pomen ribogojstva v svetovni ponudbi rib se je v zadnjih treh desetletjih močno povečal, saj se je 
delež količine rib vzrejenih v ribogojstvu v celotni ponudbi od leta 1970 do 2002 povečal s 3,9% na 
skoraj 30%. Po podatkih FAO naj bi ribogojstvo trenutno naraščalo hitreje kot katerakoli druga 
oblika pridelave hrane v svetu. V primerjavi z drugimi oblikami pridelave hrane, kjer prevladuje 
omejeno število vrst, je ribogojstvo mnogo bolj raznovrstno, saj naj bi se vzrejalo skoraj 200 
različnih vrst rib, večino proizvodnje pa predstavlja okoli 30 vrst. Raznovrstnost pomeni, da so bili v 
relativno kratkem času od začetka razvoja ustvarjene razmere za uspešno vzrejo v različnih sistemih 
ribogojstva in različnih okoljskih pogojih (FAO Information Division, 2002, str.22). Na podlagi 
ocenjenih trendnih funkcij25 naj bi se pomen ribogojstva zaradi hitre rasti in upada ribolova še naprej 
povečeval, do leta 2010 naj bi delež v celotni proizvodnji ribiškega sektorja narasel na 42%, do leta 
2020 pa kar na 57%. 
 
V ribogojstvu je bilo v letu 2002 vzrejenih 40 milijonov ton rib v vrednosti skoraj 60 milijard 
dolarjev. Poleg tega naj bi se v svetu tega leta proizvedlo še okoli 12 milijonov ton alg v vrednosti 
skoraj šest milijard dolarjev, od tega tri četrt količine oziroma 70% vrednosti predstavlja kitajska 
proizvodnja (Vannuccini, 2002, str.9). Po mnenju mnogih je hitrejši razvoj ribogojstva možna 
rešitev težav z vidika zadostne oskrbe z ribami kot pomembnega vira prehrane za ljudi v svetu. Na 
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prvi pogled se zdi, da se to v celinskem ribogojstvu že dogaja26, saj se je količina vzrejenih rib 
povečala z 1,4 milijona ton v letu 1970 na 23,8 milijona ton v letu 2002. Večino porasta predstavlja 
rast kitajskega celinskega ribogojstva, ki je v osemdesetih raslo v povprečju  za neverjetnih 15% 
letno, v devetdesetih pa za skoraj 10% letno; delež Kitajske je od ene petine leta 1950 narasel na 
70% v letu 2002. V preostalem svetu je rast bolj umirjena (povprečna letna rast od 5% do 7% od leta 
1950 dalje), kar pa je vseeno hitrejša rast od naraščanja količin morskega ribolova. Tudi ta dejavnost 
je razvita predvsem v državah v razvoju; Kitajski sledi Indija z 8% ter Indonezija in Bangladeš s po 
3% deležem, kar pomeni izjemno koncentracijo proizvodnje (prve štiri države s 86% deležem v letu 
2002). 
 
Na podlagi ocenjenih trendnih funkcij27 lahko sklepamo, da naj bi se celinsko ribogojstvo še naprej 
izjemno hitro razvijalo, ponovno predvsem na račun Kitajske, katere delež v količini celinskega 
ribogojstva naj bi se do leta 2020 povečal iz 70% na 80%, proizvodnja pa skoraj početverila. V 
preostalem svetu naj bi bila rast kljub vsemu malo bolj umirjena, saj naj bi se proizvodnja v dveh 
desetletjih »le« podvojila, pomen celinskega ribogojstva v proizvodnji ribiškega sektorja v 
preostalem svetu naj bi se podvojil iz 8% deleža na petino v letu 2020. 
 
Morsko ribogojstvo ima drugačne značilnosti od celinskega, čeprav tudi tu prevladuje Kitajska z 
68% deležem v letu 2002 in s še hitrejšo rastjo (rast količine vzrejenih rib v osemdesetih letih v 
povprečju 15% letno in v devetdesetih 26% letno)28. Med najpomembnejšimi državami so tako 
države v razvoju kot razvite države, saj Kitajski sledijo Japonska, Norveška, Čile in Tajska. Med 
pomembnejšimi državami so tudi nekatere članice EU, predvsem Španija in Francija, ki sta bili do 
sedemdesetih let vodilni državi v svetu, ter Italija. Povprečna letna rast količine v svetu brez 
upoštevanja Kitajske se je iz 5% do 6% letne rasti močno zmanjšala na le 2,3% v devetdesetih letih. 
Skupna letna količina vzrejenih rib v svetu je v letu 2002 znašala 16 milijonov ton, kar je trikrat več 
kot v letu 1990, vendar je za večino porasta »zaslužen« izjemno hiter razvoj na Kitajskem.  
 
Tudi na primeru morskega ribogojstva naj bi prišlo na podlagi ocenjenih trendnih funkcij v 
prihodnjih dveh desetletjih29 do skoraj identično hitre rasti kot v celinskem ribogojstvu, tudi tu 
predvsem na račun Kitajske, ki je imela v letu 2002 skoraj 70% delež. Leta 2010 naj bi morsko 
ribogojstvo predstavljajo 17% proizvodnje ribiškega sektorja, desetletje kasneje pa skoraj petino; 
celinsko ribogojstvo naj bi v istem obdobju naraslo na petino ribogojne oziroma tretjino celotne 
proizvodnje ribiškega sektorja. Če pri analizi trendnih napovedi zanemarimo vpliv Kitajske, lahko 
pridemo do sklepa, da naj bi bila rast v celinskem ribogojstvu precej počasnejša, kljub vsemu pa naj 
bi se proizvodnja do leta 2020 podvojila in s tem bi se delež v celotni proizvodnji ribiškega sektorja 
dvignil na skoraj petino v letu 2020. 
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2.1.4. Glavna ribolovna območja in vrste rib ter stanje ribjega staleža 
 
Kot že omenjeno, je morski ribolov najpomembnejši del ribiškega sektorja, saj zagotavlja največji 
del ponudbe rib na svetovnem trgu. Za ribiški sektor v celoti so zato najpomembnejše vrste rib ravno 
vrste živeče v morjih in oceanih. Najpomembnejša posamezna vrsta v zadnjih letih je po 
uravnoteženju podnebnih razmer že nekaj let perujski inčun (ali sardon), v letu 2001 je znašala 
količina ulova preko sedem milijonov ton, ulov ostalih posameznih pomembnejših vrst rib (sledi 
čilska skuša) pa ni presegal treh milijonov ton30. Ulov sleda, sardel in sardonov, ki spadajo v 
skupino clupeoidov, se je v vseh ribolovnih območjih razen v vzhodnem osrednjem Tihem oceanu 
in jugovzhodnem Atlantiku zmanjšal. Pozitivni trend beleži samo ulov nekaterih globokomorskih 
vrst. Ulov ostalih vrst rib je po letu 1998 relativno stabilen; nihanja v ulovu perujskega inčuna so 
bila glavni razlog za nihanja skupne količine ulova v svetu, vse od leta 1970 dalje pa se neprestano 
povečuje ulov morskih kozic, v povprečju po 3,5% letno. Večina vrst rib, ki so po obsegu ulova 
najpomembnejše na svetovni ravni, ima nizko tržno vrednost, saj so večinoma surovina za predelavo 
v ribjo moko in ribe olje s povprečno vrednostjo med 50 in 150 ameriških dolarjev na tono. 
Vrednostno mnogo pomembnejši je ulov različnih vrst tuna in polenovke (FAO Information 
Division, 2002, str.7).  
 
Glede na pravkar predstavljene podatke bi lahko sklepali, da je najpomembnejše ribolovno območje 
v svetu jugovzhodni del Tihega oceana, ob katerem ležijo obale Peruja in Čila, vendar je bilo to 
področje s 15% deležem svetovnega ulova v letu 2001 za severozahodnim delom Tihega oceana 
(27%), ki predstavlja glavno ribolovno območje držav na Daljnem Vzhodu31. Količina ribolova na 
tem ribolovnem območju se je od leta 1970 do leta 2000 skoraj podvojila, delež Kitajske je 
predvsem zaradi hitre rasti v devetdesetih letih narasel iz 20% na preko 60%, kar je v nasprotju z 
gibanjem količine ulova preostalih držav na tem območju, ki se je v istem obdobju prepolovil (FAO 
Information Division, 2002, str.2). Severovzhodni del Atlantika, ki je najpomembnejše območje 
ribolova za EU (75% količine ulova EU) je s 13% svetovnega ulova na tretjem mestu.  
 
Stalež vrst rib, za katere se zbirajo ustrezne informacije32, se v svetovnem merilu zadnja leta 
bistveno ne spreminja. Prelov v morskem ribolovu naj bi bil glavni razlog za upad produktivnosti 
ribiškega sektorja. Po podatkih FAO naj bi bilo okoli 50% staležev tržno zanimivih ribjih vrst polno 
izkoriščenih, 25% naj bi še bilo primernih za nadaljnjo izkoriščanje, preostala četrtina staležev pa 
naj bi bila tako izčrpana, da so nujni ukrepi za vzpostavitev uravnoteženega stanja33. Kot je že bilo 
omenjeno, je potrebno upoštevati, da so to podatki le za vrste, ki so tržno zanimive in so zanje 
dostopni podatki, nič pa ni znanega o mnogih drugih vrstah, ki so lahko del prilova v morskem 
ribolovu, in za večino globokomorskih vrst, ki postajajo vedno bolj pomemben del ulova. Široko 
razširjen prelov velja za glavno grožnjo uravnoteženemu upravljanju ribiškega sektorja. V z vidika 
ribiškega sektorja najpomembnejših državah je vlaganje sredstev v nove zmogljivosti (ribiške ladje, 
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opremo in delovno silo) povzročilo naraščanje ribolovnih zmogljivosti na raven, ki presega 
sposobnosti ribjih staležev za razmnoževanje. Vladne pomoči in predvsem preobsežne subvencije 
naj bi bile prav tako povezane s težavami zaradi prelova, čeprav so mnenja o pomenu subvencij 
neenotna (Gareth, 2001, str.6). 
 
Veliko skrb z vidika ohranitve ribjega staleža vzbuja naraščanje ribolova globokomorskih vrst, 
predvsem v Indijskem oceanu, južnem Atlantiku in južnem Tihem oceanu, saj o teh vrstah skorajda 
ni ustreznih podatkov in se sistematično ne zbirajo, kar pomeni, da o njih ni veliko znanega. Za 
globokomorske vrste je značilno, da imajo zaradi posebnosti okolja dolgo življenjsko dobo in 
počasno rast in so tako ob možnosti prelova še bolj ogrožene, saj je proces obnovitve staleža še 
mnogo daljši kot pri drugih vrstah rib.  
 
22..22..  ZZAAPPOOSSLLEENNOOSSTT  VV  RRIIBBOOLLOOVVUU  IINN  RRIIBBOOGGOOJJSSTTVVUU  TTEERR  VVEELLIIKKOOSSTT  SSVVEETTOOVVNNEE  
RRIIBBIIŠŠKKEE  FFLLOOTTEE 
 
Skladno z naraščanjem proizvodnje ribiškega sektorja se je skozi desetletja povečevalo tudi število 
ljudi zaposlenih v tem sektorju. V letu 2000 naj bi po podatkih FAO okoli 35 milijonov ljudi 
neposredno delalo v ribolovu in ribogojstvu za polni ali krajši delovni čas, kar je sedem milijonov 
več kot desetletje prej. Večina zaposlenih je v Aziji (85% vseh zaposlenih v ribolovu in ribogojstvu 
sektorju v svetu), precej manj pa v drugih delih sveta34; morski ribolov naj bi nudil delo 65% vseh 
zaposlenih, 15% celinski ribolov ter 20% ribogojstvo (FAO Information Division, 2002, str.2). 
Deleži po posameznih svetovnih regijah odražajo razlike v gostoti poselitve in razlike v pomenu 
delovno intenzivnih dejavnostih gospodarstev posameznih držav. Število zaposlenih v ribolovu je od 
leta 1990 naraščalo v povprečju za 2,2% letno, zaposlenih v ribogojstvu pa za 7% letno35, večinoma 
na račun zaposlovanja v Aziji, ali bolje rečeno Kitajske, kjer se je v desetih letih število zaposlenih v 
ribogojstvu podvojilo. Zaposlovanje se zmanjšuje predvsem v razvitih državah s kapitalsko 
intenzivnejšo proizvodnjo, najbolj očitno v Evropi in na Japonskem.  
 
Delo večine ljudi zaposlenih v ribiškem sektorju je neposredno povezano z aktivnostmi 1,3 milijona 
ribiških ladij s palubo in 2,8 milijona odkritih ladij, od katerih naj bi bilo kar 65% brez motornega 
pogona. Večina teh ladij naj bi bila po podatkih FAO iz leta 1998 v Aziji (85% ladij s palubo), 15% 
preostalih ladij s palubo pa je predvsem v Evropi in Severni ter Srednji Ameriki. V osemdesetih 
letih je svetovna flota zaradi hitrega povečevanja ribolova in razvoja ribiških flot v vedno novih 
obalnih državah močno rasla, a še hitreje kot količina ulova; med leti 1980 in 1990 z 0,816 milijona 
na 1,172 milijona ladij, kar je pomenilo porast za 40% (Milazzo, 1998, str.4). V istem obdobju se je 
količina ulova v svetu povečala le za 26%36, kar verjetno pomeni nastajanje presežnih zmogljivosti 
in manjšo ekonomsko učinkovitost flot, ki je še občutnejša, če bi upoštevali tehnološki napredek, ki 
je gotovo pripomogel k povečevanju ribolovnih zmogljivosti ladij.  
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Širjenje svetovne ribiške flote se je ustavilo konec osemdesetih let; v letu 1990 naj bi bilo okoli 1,2 
milijona ladij s palubo in od tedaj se letni podatki spreminjajo večinoma le zaradi sprememb in 
nezanesljivosti v statističnem spremljanju njihovega števila (FAO Information Division, 2002, 
str.16). Z vidika težav ribiškega sektorja je zlasti pomemben del flote za ribolov na odprtem morju37, 
ki naj bi se od leta 1975 do 1992 povečala za 30% po številu ladij na 23.817 in za 45% po bruto 
registrirani tonaži na 11,1 milijonov ton. To pomeni, da se je ta segment flote povečal ne le z vidika 
števila ladij ampak tudi povprečne zmogljivosti.  
 
Na svetovni ravni, pa tudi ožje, npr. v EU, ni rešeno vprašanje opredelitve in enotnega merjenja 
ribolovnih zmogljivosti ribiških ladij, ki naj bi vključevalo več kazalcev, kot so npr. velikost ladij, 
moč motorjev, tonaža ladij in čas, ki ga ladja običajno prebije na morju ter prostornina ladijskega 
trupa, ribolovna in tehnična oprema, število ribičev na ladji in razpoložljivost ribjega staleža. Glavna 
težava z vidika ocenitve zmogljivosti ribiške flote v svetu so pogosto pomanjkljivi podatki o 
tehničnih značilnostih ladij. Opredelitve ribolovne zmogljivosti ribiških ladij so običajno omejene 
na tehnični vidik kot so moč motorjev in tonaža. Ekonomski vidik opredelitve ribolovnih 
zmogljivosti bi moral biti še bolj konkreten, saj bi moral upoštevati tudi trenutne cene na trgu, 
produktivnost posamezne ladje, stopnjo aktivnosti in morebitne tržne omejitve (OECD Committee 
for Fisheries, 2000, str.51). V FAO je bila ob upoštevanju teh omejitev oblikovana groba ocena, po 
kateri naj bi bila svetovna flota za 30% prevelika glede na razpoložljivi ribji stalež in obseg 
povpraševanja po ribah (Milazzo, 1998, str.55), kar naj bi pomenilo, da ni nobenih potreb po 
povečevanju zmogljivosti v bližnji prihodnosti, prej nasprotno. Splošno sprejeto dejstvo je, da je 
kljub težavam z merjenjem zmogljivosti flot ta mnogo prevelika, kar ogroža tako ribji stalež kot 
ekonomsko učinkovitost ribiškega sektorja. Odsotnost standardnih opredelitev ribolovnih 
zmogljivosti in dogovora o načinu merjenja lahko kljub vsemu pomenijo zmedo v mednarodnih 
primerjavah in možnost napačnih izračunov. 
 
22..33..  MMEEDDNNAARROODDNNAA  TTRRGGOOVVIINNAA  ZZ  RRIIBBAAMMII  IINN  RRIIBBJJIIMMII  PPRROOIIZZVVOODDII  
 
Pomen mednarodne trgovine v ribiškem sektorju je zelo velik, saj v zadnjih letih okoli 40% celotne 
proizvodnje v ribolovu in ribogojstvu prečka državne meje. Kljub dejstvu, da trgovina z ribami in 
ribjimi proizvodi prinaša velike koristi, še posebno zaradi dejstva, da so med pomembnejšimi 
izvoznicami države v razvoju, ta lahko povzroča ali spodbuja socialne, ekonomske in okoljske 
težave. Povečevanje tujega povpraševanja lahko pomeni pritisk na povečevanje obsega ribolova in 
na presežna vlaganja v ribiški sektor, kar lahko vpliva na večje možnosti prelova in zmanjševanje 
ribjega staleža, ki je osnova za preživetje in prehrano mnogim obalnim skupnostim v državah v 
razvoju.  
 
V svetu področje mednarodne trgovine v ribiškem sektorju ni dovolj raziskano, zato primanjkuje 
zadostnih podatkov in empiričnih dokazov o učinku trgovine z ribami, ribjimi proizvodi in učinku 
povezanih storitev na ribji stalež in morske ekosisteme, podobno velja za učinek trgovinskih pravil 
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in drugih ukrepov. Tako na primer ni ustreznih analiz o učinku zmanjševanja carinskih stopenj na 
razvoj uravnoteženega ribolova. Mednarodna trgovina v ribiškem sektorju je pogosto na dnevnem 
redu tako v FAO kot WTO, vendar med državami še ni dovolj politične volje in podpore za sprejetje 
ustreznih sprememb na mednarodni ravni (Dommen in Deere, 1999, str.6). 
 
V svetovno trgovino letno vstopi okoli štiri desetine skupne količine rib proizvedene v ribolovu in 
ribogojstvu z vrednostjo uvoza okoli 60 milijard dolarjev in izvoza 57 milijard dolarjev38; v 
devetdesetih letih je vrednost menjave naraščala po približno 4% letni stopnji rasti (FAO 
Information Division, 2002, str.2). Delež svežih, prepariranih in zamrznjenih rib namenjenih izvozu 
v celotni količini svetovne proizvodnje se v zadnjih letih giblje med 18% in 20%39. V letu 2002 je v 
svetu vstopilo v mednarodno trgovino 26 milijonov ton rib. Na podlagi izračunanih funkcij trenda40 
naj bi se količina do leta 2020 povečala za polovico na 39 milijonov ton, kar pomeni, da naj bi se 
delež proizvodnje, ki vstopa v mednarodno trgovino (svežih, prepariranih in zamrznjenih rib) 
zmanjšal iz petine na 17%, trende napovedi torej kažejo na zaostajanje rasti mednarodne trgovine za 
rastjo proizvodnje. 
 
Zelo pomemben delež celotne vrednosti izvoza v svetu predstavlja izvoz rib iz držav v razvoju, v 
letu 2001 je znašal 50%. Izvoz držav, ki so po definiciji sodile v skupino držav z nizkim dohodkom 
in primanjkljajem v trgovini s hrano (neto uvoznice hrane)41, je tega leta znašal 19% skupne 
vrednosti. Ribiški sektor je za države v razvoju zelo pomemben vir deviznih prilivov, v dveh 
desetletjih se je saldo trgovine z ribami za te države dvignil s štirih milijard dolarjev na 17,7 
milijarde dolarjev v letu 2001 (Vannuccini, 2002, str.18). V letu 2001 je skoraj 70% celotne 
vrednosti izvoza rib prišlo iz Azije in Evrope, pomen ostalih kontinentov je mnogo manjši. Večina 
izvožene količine je prav tako namenjena trgom v Evropi in Aziji, kar verjetno pomeni, da največji 
del trgovine poteka med državami na določenem regionalnem območju, na primer med članicami 
EU v Evropi42.  
 
Smer mednarodne trgovine z ribami je torej iz držav v razvoju v razvite države, saj znaša delež 
industrijsko razvitih držav v celotni vrednosti uvoza rib v svetu 80%43, kar pomeni, da znaša delež 
držav v razvoju približno eno petino in s tem velik trgovinski presežek slednjih. Ureditev in ukrepi 
na področju mednarodne trgovine razvitih držav imajo zato močne posledice na države v razvoju. 
Najpomembnejši trgi so EU44, Japonska in ZDA. Uvoz v petnajst članic EU in slednji dve državi je 

                                                 
38 Podatki Združenih narodov, FAO. Razlogov za različno vrednost uvoza in izvoza rib za svet v celoti je več: različne 
osnove za vrednotenje (izvoz f.o.b., uvoz c.i.f.), časovni zamik med odpravo blaga iz izvozne države in dostopom v 
uvozno državo, razlike v statističnih metodah za spremljanje trgovine med državami (npr. za trikotno trgovino), možnost 
napačnih ocen vrednosti FIDI za države, ki ne poročajo Združenim narodom in razlike med kakovostjo podatkov, ki jih 
sporočajo posamezne države. 
39 Priloga 14. 
40 Priloga 1. 
41 Priloga 15. 
42 Prav tam. 
43 V letu 2001 je znašal uvoz rib v članice OECD 83% vrednosti svetovnega uvoza (Le Galic, 2003, str.9). 
44 Med prvimi desetimi državami po količini uvoza rib v svetu so Španija, Francija, Italija, Nemčija, Velika Britanija in 
Danska, v večji meri gre za trgovino med članicami Evropske unije. 



  

v letu 2002 predstavljal skoraj tri četrtine svetovnega uvoza, njihov pomen je prevladujoč že nekaj 
desetletij45. Med najpomembnejšimi državami za uvoz rib v svetu skoraj ni držav v razvoju, kar je 
precej drugače kot pri analizi količin izvoza rib, ki kaže na večjo enakomernost porazdelitve med 
posamezne države (najpomembnejša uvoznica je EU, upoštevajoč trgovino med članicami). Še pred 
tremi desetletji so v izvozu prevladovale evropske države z Norveško, ZDA in Kanado, v letu 2002 
pa sta bili na vrhu Kitajska in Tajska46 in to s precejšnim pomenom v celotni trgovini s kmetijskimi 
proizvodi (na Tajskem je izvoz rib predstavljal 35% vrednosti izvoza kmetijskih proizvodov, na 
Kitajskem 26%).  
 
22..44..  RREEGGIIOONNAALLNNOO  IINN  MMEEDDNNAARROODDNNOO  SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  NNAA  PPOODDRROOČČJJUU  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJAA  
RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA 
 
Ribe v morjih so naravni, obnovljivi in mobilni naravni vir, čigar reprodukcija in premiki so izven 
človekovega nadzora. Ribji staleži so del skupne dediščine vseh prebivalcev našega planeta. Z 
ekonomskega vidika je glavna »pomanjkljivost« rib dejstvo, da v morjih plavajo in zato spreminjajo 
svojo lokacijo, včasih na velike razdalje. Nihče si ne more lastiti rib dokler niso ujete. Vsaka ujeta 
riba pomeni eno ribo manj na razpolago ostalim, zato obstaja med udeleženci v ribiškem sektorju 
močna sooodvisnost. Ribji staleži lahko vzdržijo sprejemljivo stopnjo ribolova, vendar hkrati 
potrebujejo zdravo morsko okolje oziroma čisto vodo. Določitev sprejemljive stopnje ribolova mora 
upoštevati ne le količino ulova ampak tudi stalež in velikosti rib, ribolovne tehnike in ribolovna 
področja (Commission of the European Communities, 1998, str.2).  
 
Ribolov in ribogojstvo morata biti zaradi navedenih dejstev regulirana na osnovi mednarodnega 
sodelovanja, saj se le tako lahko zagotovi kontinuirana obnova ribjih staležev in ohranitev morskih 
ekosistemov. Z vidika problematike upravljanja ribiškega sektorja in razvoja ustreznih ukrepov za 
vzpostavitev ustreznejšega načina ribolova glede na zaskrbljujoče stanje ribiškega sektorja je najbolj 
izpostavljeno delo v okviru Združenih narodov (FAO) in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj47. Z ribiškim sektorjem se z različnih vidikov ukvarja tudi vrsta regionalnih in mednarodnih 
vladnih in nevladnih organizacij. Na področju mednarodne trgovine z ribami in ribjimi proizvodi se 
poskuša v okviru WTO zagotoviti ustrezne spremembe, predvsem z vidika sprostitve trgovine in 
odprave necarinskih preprek (subvencij). Vse pomembnejše in upoštevane pa postajajo tudi mnoge 
vplivne nevladne organizacije. 
 
Osnova za vse mednarodne aktivnosti na tem področju je Konvencija Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu iz leta 198248 in tej sledeči inštrumenti, med njimi so 
najpomembnejši Konvencija Združenih narodov o čezconskih staležih rib in izrazito selivskih 
staležih rib iz leta 199549 in Sporazum o spodbujanju ribiških plovil, da upoštevajo mednarodne 

                                                 
45 Priloga 16. 
46 Priloga 17. 
47 Angl.: The Organisation for Economic Co-operation and Development, krajše OECD. 
48 Angl: United Nations Conference on the Law of the Sea, od tu dalje krajše UNCLOS. 
49 Stopil v veljavo 11.12.2001. 



  

ukrepe za ohranjanje in ravnanje na odprtem morju50, sprejet v FAO leta 199351. Kodeks 
odgovornega ribolova52 sprejet v FAO leta 1995 in tehnične usmeritve razvite za podporo uporabi 
kodeksa so prav tako primeri mednarodnega soglasja o potrebi spremenjenega upravljanja ribiškega 
sektorja. Agenda 21, sprejeta na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu in 
Konvencija Združenih narodov o biološki raznovrstnosti sta dodatni osnovi mednarodne politične 
podpore za ustrezne spremembe v ribiškem sektorju in ohranitev ribjega staleža ter morske  
raznovrstnosti (Deere, 1999, str.4). 
 
Po razglasitvi izključne EEZ do štirih morskih milj od obale s strani Islandije leta 1952 in razširitve 
na 200 milj oktobra leta 1976, so novembra leta 1976 podobne ukrepe sprejele tudi druge obmorske 
države, med njimi evropske. Tako so EEZ nastale tudi v okviru EGS, vendar le ob Severnem morju. 
Zaradi težav s političnim konsenzom nobena od Sredozemskih držav ni razglasila EEZ, tako še 
danes dobršen del Sredozemskega morja velja za odprto morje in zato lahko vse ladje, tudi iz tretjih 
držav, lovijo tudi znotraj obalnega območja držav (12 milj). Države udeleženke tretje konference 
Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu leta 1975 so podprle sklep o uveljavitvi 
načela, da je upravljanje z morskimi viri znotraj EEZ v pristojnosti obalnih držav. Zaradi tega so 
EEZ pomembne tudi za ribiški sektor, vendar je del ribjega staleža, ki se običajno nahaja na odprtem 
morju, ostal izven okvira nacionalnih pristojnosti. Z namenom rešitve odsotnosti upravljanja izrazito 
selivskega staleža rib je bila leta 1982 sprejeta že omenjena konvencija v okviru Združenih narodov, 
ki poziva države, katerih ribolovne flote so usmerjene tudi v te vrste rib, da sprejmejo ustrezne 
skupne ukrepe za njihovo ohranitev. Konvencija določa, da se morajo države vključiti v regionalne 
ribiške organizacije ali pa vsaj spoštovati ohranitvene ukrepe, ki jih te postavijo (Rodgers in 
Valantin, 1997, str.24). 
 
Delovanje ribiškega sektorja urejajo tudi drugi mednarodni sporazumi poleg ukrepov v okviru 
konference UNCLOS. Zaradi različnega tolmačenja določil, izogibanja pravilom določenim v 
konvencijah in načrtnega kršenja ukrepov za ohranitev ribjega staleža je bil na Konferenci 
Združenih narodov o okolju in razvoju leta 1992 sprejet splošni okvir za upravljanje ribiškega 
sektorja53. Na tej podlagi je bil leta 1995 okviru FAO sprejet Kodeks odgovornega ribolova, ki naj 
bi združeval vse potrebne ukrepe za vzpostavitev odgovornega in uravnoteženega ribolova. Kodeks 
poizkuša definirati vse pravice in obveznosti držav ter drugih vpletenih v ribiškem sektorju v korist 
sedanjih in prihodnjih generacij. Pravica do ribolova naj bi pomenila tudi obveznost zagotovitve 
učinkovite ohranitve ribjega staleža. Čeprav kodeks ni obvezujoč, predstavlja osnovo za ukrepe, ki 
bi jih morale sprejeti posamezne države; upošteval naj bi vse vidike ribiškega sektorja, vključujoč 
ekonomske, socialne, biološke in okoljske ter mnogovrstne interese različnih skupin udeležencev 
(Rodgers in Valantin, 1997, str.24). 
 

                                                 
50 Angl.: Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing 
Vessels on the High Seas. 
51 Še ni v veljavi. 
52 Angl.: Code of Conduct on Responsible Fisheries.  
53 T.i. Deklaracija iz Cancuna, angl.: Cancun Declaration.  



  

Upravljanje ribiškega sektorja naj bi temeljilo na najboljših znanstvenih podatkih, vendar naj 
odsotnost podatkov ne bi bila razlog za odlašanje z ukrepi54. Države, mednarodne organizacije in 
finančne inštitucije bi morale posvetiti posebno pozornost in nuditi vso pomoč najrevnejšim 
državam, ki nimajo možnosti in sredstev za ustrezno ukrepanje. Vse države bi morale okrepiti 
nadzor nad aktivnostmi v obalnem območju in ribiškimi ladjami, ki plujejo pod njihovimi 
zastavami. Pozornost bi morala biti namenjena tudi preprečevanju prelova in nastanka presežnih 
zmogljivosti ribiških flot ter premisleku o ribogojstvu kot možni spodbudi za večjo raznolikost 
aktivnosti in zmanjšanju pritiska na ribji stalež. Poleg naštetega bi morali biti sprejeti ustrezni ukrepi 
za izvedbo bolj selektivnega ribolova, zaščito ribičev, ki se ukvarjajo z ribolovom malega obsega in 
pravično trgovino z ribami in ribjimi proizvodi ter zaščito ustreznih delovnih pogojev v ribiškem 
sektorju (Commission of the European Communities, 2001, str.8). Na podlagi kodeksa so bili 
sprejeti štirje akcijski načrti55, ki so kljub prostovoljnosti izvedbe koristna osnova in usmeritev za 
razvoj ukrepov ribiškega sektorja posameznih držav in v okviru regionalnih ribiških organizacij 
(National Marine Fisheries Service, 2002, str.4).  
 
Z vidika ribiškega sektorja so zelo pomembne tudi regionalne ribiške organizacije, ki delujejo na 
podlagi mednarodnih sporazumov in predstavljajo okvir za pogajanja med predstavniki vlad o 
upravljanju ribjega staleža na določenem območju na odprtem morju, v mednarodnih vodah. 
Pomembna ribolovna območja si običajno delijo ribiške flote več držav, zato je z vidika 
uravnoteženega razvoja ribolova in ohranitve ribjega staleža medsebojno sodelovanje nujno 
potrebno. Organizacije pripravljajo na podlagi znanstvenih podatkov in raziskav predloge ukrepov 
za najprimernejši način upravljanja; potrjeni predlogi lahko ostanejo na ravni predlogov ali pa 
postanejo obveza vseh pogodbenih članic organizacije. Ti ukrepi običajno vključujejo (Commission 
of the European Communities, 1998, str.27): 
 

 določitev maksimalne skupne dovoljene količine ulova56 (TAC) na relevantnih območjih, 
količine so lahko razdeljene med države članice organizacij; 

 začasne ali trajne prepovedi ribolova na določenih območjih; 
 opredelitev dovoljene ribolovne opreme in tehnik ulova; 
 skupen nadzor nad ribiškimi ladjami in izpolnjevanjem ukrepov.  

 
Ustanovitev regionalnih ribiških organizacij in njihove aktivnosti so se odrazile v sprejetju ukrepov 
za ustrezno upravljanje z ribjim staležem, ki so imeli neposreden vpliv na ribiške sektorje držav 
članic organizacij in so hkrati pomenili spodbudo za iskanje načinov zmanjšanja njihovega učinka. 

                                                 
54 T.i. previdnostni pristop. V primerih, ko tveganje resne in nepopravljive škode za okolje ni podprto z zadostno 
gotovostjo znanstvenih podatkov, to ne bi smel biti razlog za odlašanje s stroškovno učinkovitimi ukrepi za zaščito pred 
degradacijo okolja. V ribiškem sektorju previdnostni pristop predvsem pomeni, da se količina ribjega staleža v obdobju 
drstenja ne sme spustiti pod raven, ki bi ogrožala normalno razmnoževanje in ohranitev celotnega staleža določene ribje 
vrste (ICES, 2002, str.38). 
55 Ti akcijski načrti so (v angleščini): International Plan of Action (IPOA) for Reducing Incidental Catch of Seabirds in 
Longline Fisheries, IPOA for the Conservation and Management of Sharks, IPOA for the Management of Fishing 
Capacity in IPOA to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.   
56 Angl.: Total Allowable Catches, od tu dalje krajše TAC. 



  

Že od osemdesetih let je najbolj pogost način zlorabe ali izogibanja pravil uporaba t.i. zastav 
ugodnosti57, torej registracija ribiških ladij v državah, ki niso sprejele omejevalnih ukrepov.  
 
Mednarodne aktivnosti na področju ribogojstva so se kot odgovor na izrazito povečanje obsega 
ribogojstva v svetu in s tem večjega pomena v ribiškem sektorju ter posledičnih potreb po sprejetju 
ustreznih skupnih ukrepov in pravil okrepile šele v zadnjih letih. Leta 2000 je bila v Bangkoku 
organizirana konferenca »Ribogojstvo v tretjem tisočletju« z namenom oblikovanja strategije 
razvoja za naslednji dve desetletji. Sprejeta deklaracija poudarja pomen ribogojstva za zmanjševanje 
revščine na podeželju, izboljšanje možnosti prehrane ter potrebo po uravnoteženem razvoju 
ribogojstva, ki bi upošteval vse njene razsežnosti. Sprejeta strategija vsebuje sedemnajst elementov, 
ki predstavljajo možne ukrepe, ki jih lahko vlade in zasebni sektor na prostovoljni osnovi vključijo v 
razvojne programe, poudarjen je pomen regionalnega in med regionalnega sodelovanja. V okviru 
FAO je leta 2001 začel delovati pododbor za ribogojstvo z namenom delovanja v obliki foruma za 
razpravo o razvoju ribogojstva in svetovanja Odboru za ribištvo. Pododbor se je prvič sestal leta 
2001 v Pekingu, osrednja tema je bila omejitev uporabe ribogojnih tehnik, ki so se zaradi negativnih 
okoljskih in socialno ekonomskih vplivov izkazale za neprimerne (Le Galic, 2003, str.28). 
  
22..55..  OOSSNNOOVVNNII  UUKKRREEPPII  IINN  IINNŠŠTTRRUUMMEENNTTII  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJAA  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  
 
Ribiška dejavnost se odvija v dveh ločenih oblikah, ribolovu in ribogojstvu. Kljub razlikam sta obe 
obliki tudi povezani, saj se lahko v ribogojstvu koristijo ulovljene ribe za nadaljnjo vzrejo ali kot 
osnova za razmnoževanje. Povezava obstaja tudi v nasprotni smeri, saj se v ribogojstvu vzrejene 
ribe z namenom povečanja biomase ribjega staleža vlaga nazaj v naravno okolje. Ribolov je lahko 
usmerjen v le eno vrsto rib, kot je to značilno za ribolov na tune, ali pa v več ali vse ribje vrste, ki se 
nahajajo na nekem ribolovnem območju, kot je to značilno na primer za večino ribolova v 
Sredozemskem morju. Glede na velikost ribiških ladij je ribolov razdeljen na  ribolov majhnega 
obsega58 v priobalnem območju in ribolov velikega obsega. Poleg tega je ribolov razdeljen na 
ribolov usmerjen za prehrano in t.i. industrijski ribolov, ki je usmerjen v ribje vrste, ki niso 
namenjene za prehrano ampak nadaljnjo predelavo. Z vidika upravljanja ribiškega sektorja oziroma 
odpravljanja napak je najpomembnejša delitev ulova na ulov ciljnih vrst rib59, torej s stališča 
ribiškega sektorja pomembnih vrst, in prilov, kjer je ulov obravnavane vrste naključen (npr. ulov 
prehrambno zanimive vrste v industrijskem ribolovu) (Rodgers in Valantin, 1997, str.10). 
 
V okviru EU je večina ribiških ladij članic usmerjenih v vrste rib, ki se gibljejo znotraj EEZ 
posamezne članice in so torej pod nadzorom enega sistema upravljanja, vendar je ekonomsko 
najučinkovitejši del flot usmerjen v ribji stalež, ki si ga deli več članic ali članice s tretjimi 
državami. Flote, ki so usmerjene na območje več članic, so pod vplivom več sistemov upravljanja, v 
primeru ribolova na odprtem morju pa to pomeni, da je njihovo delovanje manj nadzirano.  

                                                 
57 Angl.: Flag of convenience. 
58 Angl.: Small scale fisheries. 
59 Angl.: Target fisheries. 



  

2.5.1. Cilji upravljanja ribiškega sektorja 
 
Eden možnih vzrokov težav ribiškega sektorja v svetu in vzrokov za njihovo prepočasno reševanje 
je dejstvo, da poizkuša upravljanje sektorja v večini držav zasledovati več različnih in pogosto 
nasprotujočih si ciljev. Z vidika dolgoročnega preživetja ribiškega sektorja bi morali biti v ospredju 
cilji, ki bi poleg ekonomske učinkovitosti pripomogli k ohranitvi ribjega staleža in okolju 
prijaznemu razvoju ribogojstva. Zaradi različnih pritiskov in ogroženosti delovnih mest pogosto 
prevladajo ali vzporedno obstajajo tudi drugi cilji, ki poizkušajo reševati socialno ekonomske težave 
ribiškega sektorja, ki pa so pogosto v nasprotju s prej omenjenimi cilji. Prepustitev prihodnosti 
sektorja prosti ekonomski logiki in tržnim rešitvam zaradi vrste tržnih pomanjkljivosti pa 
najverjetneje ni možna.  

 
2.5.1.1. Ekonomski cilji 
 
Ekonomskih ciljev, ki naj bi jih zasledoval ribiški sektor je lahko več, vendar so izbrani le nekateri, 
izbira pa je povezana tudi s politično usmeritvijo določene države. V razvitih državah, t.i. liberalnih 
demokracijah, oblast ne postavlja ekonomskih ciljev povezanih z ekonomsko učinkovitostjo in 
dobičkonosnostjo in prepusti določanje ciljev ribiškemu sektorju, sama pa poskuša omejevati 
aktivnost z namenom ohranitve ribiškega staleža in ribiškega sektorja, ki temelji na njem. Ta pristop 
se po mnenju mnogih izkazuje kot neustrezen, saj naj ne bi upošteval dejstva, da ravno tržne 
nepopolnosti povzročajo prelov60.   
 
Ključni ekonomski cilji bi morali biti povezani z odpravo tržnih nepopolnosti. Med drugimi 
možnimi ekonomskimi cilji upravljanja ribiškega sektorja bi lahko bili tudi maksimizacija dobička, 
prihodka od prodaje ali obsega proizvodnje (ki so med seboj tesno povezani), vendar je težava teh 
ciljev v nestabilnosti ribjega staleža in s tem nezmožnosti načrtovanja kot posledica okoljskih 
dejavnikov. Pogost cilj v ribiškem sektorju je tudi ohranitev zaposlenosti, kar je zelo očitno tudi v 
EU, saj je Svet ministrov v več primerih omilil priporočena zmanjšanja ribolovnih kvot. Ribiški 
sektor je pogosto najbolj razvit v oddaljenih in manj razvitih regijah, kjer je alternativnih možnosti 
za zaposlitev relativno malo, zato je ohranitev delovnih mest pogosto zelo pomemben politični cilj 
(Rodgers in Valantin, 1997, str.12). 
 
2.5.1.2. Socialno ekonomski cilji 
 
Prerazdelitev dohodka in premoženja kot posledica ukrepov upravljanja ribiškega sektorja je 
običajno nezaželena. Razlaga v smeri, da določen ukrep pomeni največjo korist za družbo v celoti je 
za posamezen segment populacije, ki največ izgubi, nepomembna, razen v primerih, ko je 
poskrbljeno za ustrezno nadomestilo. Pogosto se težave s prerazdelitvijo pokažejo šele čez čas, ko 
želi naslednja generacija pričeti z ribolovom, vendar ji je to onemogočeno, ker so novi ukrepi, kot na 
primer plačilo licenc, močno povišali stroške. V tem primeru gre za medgeneracijsko prerazdelitev, 

                                                 
60 Pomanjkljivo določene lastninske pravice, nepopolne informacije in eksternalije, več v nadaljevanju, točka 3. 



  

ki jo je lažje izpeljati, saj prihodnje generacije običajno ne morejo zaščititi svojih interesov. 
Izogibanje preveliki prerazdelitvi dohodka in premoženja ter možnosti zaposlitve je po mnenju 
nekaterih eden od smiselnih ciljev upravljanja ribiškega sektorja (Rodgers in Valantin, 1997, str.12). 

 
2.5.1.3. Biološki cilji 
 
Z vidika ribjega staleža in ribjih vrst obstaja vrsta možnih ciljev. Ekonomski položaj ribiškega 
sektorja je lahko močno ogrožen, če se deli ribjega staleža, ki se nahajajo v dobi drstenja, zmanjšajo 
pod varno biološko mejo61, ki zagotavlja določeno gotovost, da bo dovolj primerkov preživelo in s 
tem omogočilo obstoj vrste. Ker lahko tudi dejavniki v okolju, ki so izven vpliva ribiškega sektorja, 
povzročijo podobne posledice, se mora upravljanje ribiškega sektorja usmeriti v minimiziranje 
možnosti takega razvoja dogodkov. Poleg tega morajo biti ukrepi v ravnotežju z možnostmi 
ekonomske ohranitve ribiškega sektorja, saj bi bili v nasprotnem primeru biološki cilji v nasprotju z 
ekonomskimi in socialno ekonomskimi cilji.  
 
Definiranje bioloških ciljev je tako z okoljevarstvenega vidika kot z vidika ohranitve ribiškega 
sektorja zelo občutljivo področje upravljanja ribiškega sektorja. Pogosto uporabljen cilj je  
»sprejemljiva« raven umrljivosti rib62. Mnoge države poskušajo cilje, ki so zelo različno opredeljeni, 
doseči z določanjem TAC, v zadnjih letih pa so ukrepi usmerjeni tudi v omejevanje ribolovnih 
zmogljivosti in napora63, kar naj bi omogočalo doseganje želene ravni umrljivost rib, čeprav temu 
mnogi oporekajo. V osnovi bi morali vsi biološki cilji zasledovati uravnoteženost ribiškega sektorja 
z zagotavljanjem preživetja ribjega staleža (Rodgers in Valantin, 1997, str.89). 
 
Stranski biološki cilji vključujejo zaščito mladih rib in izboljšanje starostne strukture ribjega staleža, 
kar lahko prav tako omogoči preživetje vrste. V zadnjem času se vedno bolj omenja potreba po 
ohranitvi biološke raznovrstnosti morskih ekosistemov in ohranitvi ravnotežja med posameznimi 
živalskimi vrstami, kar predstavlja z okoljevarstvenega vidika nedvomno ustreznejši cilj, z vidika 
upravljanja ribiškega sektorja pa potrebo po še ostrejših ukrepih, ki bi nedvomno pomenili še večje 
težave za ohranitev ribiškega sektorja.  
 
V svetu se najpogosteje, vsaj v razvitih državah, uporabljajo socialno ekonomski cilji razvoja 
ribiškega sektorja, biološki cilji se deloma upoštevajo le v povezavi s socialno ekonomskimi cilji. 
Glavna pomanjkljivost večine sistemov upravljanja, ki so najpogosteje v rokah držav, je v 
prepletenosti in postavljanju nasprotujočih si ciljev. 

 

                                                 
61 Angl.: Safe biological limit. Ko je velikost določenega ribjega staleža nad previdnostno biomaso, je znotraj varne 
biološke meje. Ko je velikost pod previdnostno biomaso, je zunaj varne biološke meje, ne glede na obseg ribolova tega 
staleža. Tudi v primeru, ko je ribji stalež znotraj varne biološke meje, lahko intenzivnost ribolova povzroči upad ribjega 
staleža pod previdnostno biomaso; ribolov torej poteka izven varne biološke meje. (European Commission, 2004, str.38) 
62 Angl.: Fishing mortality. Raven umrljivosti rib je definirana kot razmerje med ulovom določene ribje vrste v obdobju 
in celotnim ribjim staležem te vrste v istem obdobju.  
63 Angl.: Fishing capacity, fishing effort. 



  

2.5.2. Običajni ukrepi pri upravljanju ribiškega sektorja 
 
Ukrepe, ki se običajno uporabljajo pri upravljanju ribiškega sektorja lahko razdelimo v tri skupine64. 
Izhodne omejitve so namenjene omejitvi količin ulova ali iztovorjenih količin ulova, vhodne 
omejitve so namenjene omejitvi uporabe ekonomskih in drugih sredstev v ribolovu, tehnični ukrepi 
pa so namenjeni vplivanju na razmerje med vložki in učinki. Ukrepe lahko nadalje razdelimo glede 
na obseg veljave (vpliv na celotno floto ali le njen del), čas (letne ali sezonske omejitve) ali njihovo 
regionalno omejenost (Rodgers in Valantin, 1997, str.15). 
 
Poleg neposrednih ukrepov obstajajo tudi posredni načini vplivanja na delovanje ribiškega sektorja. 
Ti so osnovani na ekonomskih spodbudah in delovanju trga, predvsem so mišljene subvencije, davki 
in pravila o amortizaciji osnovnih sredstev. Posredni ukrepi lahko prav tako vplivajo na investicije 
in poslovne odločitve v ribiškem sektorju, čeprav ne izvirajo vedno v sistemu upravljanja ribiškega 
sektorja ampak so lahko del splošnega urejanja razmer v gospodarstvu posamezne države. 
 
Izhodne omejitve so namenjene omejitvi količin ulova ali iztovorjenih količin ulova, kar naj bi 
omogočilo dosego ciljev glede ohranitve ribjega staleža. Glavni obliki omejitve so TAC in 
nacionalne kvote. TAC predstavljajo skupno količino rib za posamezno vrsto, ki jo je dovoljeno 
uloviti v določenem časovnem obdobju in na določenem območju, kvote pa so način razdelitve TAC 
med upravičence do ulova. Izhodne omejitve na ravni posamezne ribiške ladje vključujejo širok 
razpon omejitev ulova in sistemov kvot, ki se razlikujejo v nekaterih značilnostih kot je na primer 
možnost njihovega prenosa na druga plovila. Obstaja tudi možnost več ravni izhodih omejitev, ko se 
na primer kvote najprej podelijo obalnim skupnostim ali organizacijam ribičev, te pa jih delijo dalje 
posameznim ladjam oziroma njihovim lastnikom. Komplementarni ukrep k TAC sta moratorij na 
ulov in začasna prekinitev ribolova, ko je TAC izpolnjen (Rodgers in Valantin, 1997, str.21). Pravila 
o zavrženem ulovu65 so prav tako oblika izhodnih omejitev, ki naj bi uravnavala razmerje med 
količinami ulova in količinami ulova, ki so dejansko iztovorjene. V primerih veljave omejitev 
ribolova s kvotami se po izpolnitvi kvot ne sme več iztovoriti določene vrste rib, zato je ta del ulova 
praviloma zavržen preko krova. V nekaterih državah npr. Norveški je tako početje prepovedano, 
zato so potrebni drugi ukrepi.  
 
TAC in sistemi kvot so bili ali so v uporabi v veliko državah sveta v različnih pogojih in 
okoliščinah. Nikjer se niso izkazali kot učinkovit ukrep brez dodatnih ukrepov. Zavržen ulov je 
prisoten v vseh sistemih kvot, manj pa je jasen učinek sistema kvot na zavržen ulov določene vrste 
rib z namenom ponovnega ulova tržno bolj zanimivih primerkov iste vrste66. Uporabljeni sistemi 
kvot razen v primerih prenosljivih ali plačljivih kvot ne rešujejo problema tržnih napak. Če za 
pravico do ribolova ni potrebno plačati, je spodbujeno dodatno investiranje v ribiški sektor, tudi če 
gre le za kratkoročne koristi (Rodgers in Valantin, 1997, str.46). 
 
                                                 
64 Angl.: Output controls, input controls, technical measures. 
65 Angl.: Discard. 
66 Angl.: Highgrading. 



  

Vhodne omejitve so namenjene omejitvi ribolovnih zmogljivosti in obstajajo v veliko različicah 
glede na področje in čas veljave. Vhodne omejitve na ravni flot vključujejo uporabo licenc, ki so 
oblika ribolovnih dovoljenj in dajejo imetnikom možnost dostopa do ribolovnih kvot, in omejitve 
ribolovnih zmogljivosti (števila in zmogljivosti ladij v floti). Na ravni posamezne ladje pa obstajajo 
omejitve ribolovnega napora, ki se razlikujejo glede na definiranje ribolovne moči in prenosljivosti; 
lahko se nanašajo na velikost, dolžino ladij, moč motorjev ali trajanje ribolova na morju (omejitve 
števila dni), itd. 
 
Licence in z njimi povezane omejitve aktivnosti so med najbolj uporabljanimi vhodnimi omejitvami 
v svetu, vendar se na žalost nikjer niso izkazale za učinkovit ukrep za doseganje ciljev upravljanja 
ribiških sektorjev. Neuspeh licenc, ki v primeru omejenega števila pomenijo omejevanje aktivnosti, 
ima širše posledice na ribiški sektor, saj ne pomeni le ohranitev neuravnoteženega stanja ampak tudi 
povečanje stroškov ribolova zaradi izpolnjevanja zahtev, ki jih licence postavljajo. Licence v 
primerih, ko pridobijo (implicitno) vrednost, povzročajo tudi večjo neenakopravnost med imetniki 
licenc in potencialnimi imetniki. Študija OECD o ekonomskem vidiku upravljanja ribiškega 
sektorja, ki vključuje analizo 38 primerov uporabe licenc, predvsem izven EU, je pokazala na 
mešane učinke njihove uporabe na spremembe ribolovnih zmogljivosti flot (OECD, 1996, str.43). V 
študiji je ugotovljeno, da licence ne prispevajo niti k zmanjšanju težnje po presežni izrabi, kaj šele, 
da bi  prispevale k ohranitvi ribjega staleža. Samo v primerih plačljivih licenc je študija zaznala 
nekaj uspeha, predvsem je izpostavljen primer Falklandskih otokov, kjer je bil tak sistem za 
ribolovno floto usmerjeno na lignje uveden leta 1987. Za uspeh sistema pa je poleg plačljivosti 
licenc in s tem rešitvijo problema lastninskih pravic pomemben tudi ustrezen nadzor, ki morda v 
nekaterih drugih državah ni ustrezno razvit.    
 
Tehnični ukrepi, ki so usmerjeni na raven posamezne ribiške ladje, običajno vključujejo pravila o 
minimalni velikosti očes ribiških mrež in pravila za omejitev prilova drugih vrst rib in mladih rib. V 
nekaterih državah so določene tudi minimalne velikosti rib, ki so lahko iztovorjene67, kar naj bi 
zmanjševalo možnost prelova. Ostali tehnični ukrepi so namenjeni določanju pravil skladiščenja in 
ravnanja z ulovom na krovu, kar naj bi zagotovilo ustrezno raven kvalitete in higiensko ustreznost 
ter omogočilo ustrezen nadzor ulova. Ukrepi v obliki začasne, trajne ali selektivne (glede na vrsto 
rib ali območje) prepovedi so kljub povezanosti s sistemom TAC običajno obravnavani kot tehnični 
ukrepi. Selektivni ukrepi niso namenjeni le ohranitvi ribjega staleža ampak tudi zaščiti ribičev, ki se 
ukvarjajo z ribolovom majhnega obsega (Rodgers in Valantin, 1997, str.15). 
 
V svetu je v uporabi izjemno veliko število tehničnih ukrepov, ki pa imajo sami po sebi majhen 
učinek na ohranitev ribjega staleža brez sočasne uporabe vhodnih in/ali izhodnih omejitev. Po drugi 
strani pomenijo tehnični ukrepi zaradi zmanjšanja učinkovitosti ribiških ladij povišanje stroškov in 
zmanjšanje donosnosti poslovanja. Ukrepi za omejevanje prilova so značilni za mnoge države, 
vendar so zelo težko izvedljivi v t.i. industrijskem ribolovu, kjer je iztovorjen ulov mešanica 
najrazličnejših vrst. Podobno kot sistem kvot so ti ukrepi pogosto kršeni z nezakonitim iztovorom in 

                                                 
67 Angl.: Minimum landing size. 



  

sporočanjem napačnih podatkov. Pravila, ki določajo velikost očes na mreži ter velikost izkrcanih 
rib so na podlagi že omenjene študije OECD (OECD, 1996, str.23) različno učinkovita, saj je 
njihova uporaba v desetih obravnavanih primerih pripomogla k povečanju ribjega staleža, v 
osemnajstih pa k zmanjšanju, tako da naj bi bilo njihov dejanski učinek v primeru uvedbe težko 
napovedati, glavno težavo pa predstavlja dejstvo, da določila o minimalni velikosti ujetih rib 
spodbujajo zavrženje ulova preko krova (Rodgers in Valantin, 1997, str.15). Vsi ukrepi, ki 
spodbujajo ta problem, napeljujejo na idejo o uvedbi ukrepov za zmanjšanje količine zavrženega 
ulova preko krova, vendar so taki ukrepi povsem neučinkoviti, saj je za njihovo izvedbo potreben 
nadzor aktivnosti na krovu ribiških ladij na morju.  
 
Ukrepi v obliki omejitve trajanja ribolovne sezone in zaprte sezone predstavljajo v odsotnosti drugih 
ukrepov spodbudo za dodatna vlaganja v večjo zmogljivost in tehnološko opremljenost ribiških 
ladij, kar v bistvu pomeni, da lastniki ladij ravnajo po ekonomskih načelih, saj poizkušajo 
maksimizirati učinek v okviru postavljenih omejitev, kar pogosto imenujejo tudi »race for fish«. Ob 
uvedbi takih ukrepov obstaja prehodno obdobje, ko so ti učinkoviti, saj je za povečanje zmogljivosti 
potreben čas, pozneje bi bilo za ohranitev učinkovitosti potrebno ponovno omejiti trajanje ribolovne 
sezone in cikel bi se ponovil (Rodgers in Valantin, 1997, str.52). 

 
2.5.3. Nadzor nad izvajanjem ukrepov 
 
Delovanje v skladu s sprejetimi ukrepi je ključen pogoj za uspešnost upravljanja ribiškega sektorja. 
Obstajati mora tako na ravni posamezne ribiške ladje kot na ravni celotne flote in ribiškega sektorja 
države, vendar je na obeh ravneh možnost nastanka konflikta interesov. Obseg neskladnega 
delovanja je odvisen od pričakovane ekonomske koristi zaradi takega ravnanja ter občutka 
nepravičnosti posameznih ukrepov. Sankcije uvedene za primere neskladnega delovanja pomenijo 
spodbudo za bolj usklajeno delovanje kot tudi za prikrivanje neskladnega delovanja.  
 
Z vidika izhodnih omejitev neskladnost delovanja običajno pomeni sporočanje napačnih podatkov o 
ulovu in iztovoru, predvsem v smeri podcenjenosti, in s tem izogibanje omejitvam, ki jih postavlja 
sistem kvot. Obstajajo pa tudi spodbude za precenjevanje podatkov v primeru slabšega ulova, če se 
kvote določajo na podlagi večletnih preteklih podatkov o ulovu. Poleg tega pomenijo ostali 
omejevalni ukrepi spodbudo za sporočanje napačnih podatkov o sestavi ulova ali lokaciji, kjer je bil 
ta izveden (Rodgers in Valantin, 1997, str.17). 
 
Najbolj običajno obliko kršenja vhodnih omejitev predstavlja ponarejanje in zloraba licenčnih 
pravil, predvsem z ribolovom brez ustrezne licence pa tudi z ribolovom z napačnim tipom licence za 
ribolov določene vrste rib ali določeno območje. Neskladnost z ukrepi za omejitev ribolovne moči 
običajno pomeni preseganje dovoljene moči, z ukrepi za omejitev ribolovne zmogljivosti pa 
poročanje napačnih podatkov o tehničnih značilnostih ribiških ladij. Postavljeni tehnični ukrepi so 
običajno kršeni z neupoštevanjem pravil o minimalni velikosti iztovorjenih rib in uporabo 
nedovoljene opreme in tehnik ulova.  
 



  

Nadzor izvajanja ukrepov je možen v različnih oblikah, od inšpekcij na krovu in na obali do zahtev 
po izpolnjevanju poročil o ulovu, lokaciji in količini ulova. Učinkovitost nadzora je običajno 
povezana z visokimi stroški, ki lahko predstavljajo velik delež vseh stroškov upravljanja ribiškega 
sektorja, zato se pri izbiri med možnimi ukrepi pogosto upošteva tudi stroškovni vidik nadzora 
izvajanja ukrepa. Usklajevanje delovanja z ukrepi pa je povezano tudi s stroški za ribiče, kar pomeni 
zniževanje donosnosti poslovanja in možnost zmanjšanja mednarodne konkurenčnosti. 

 
2.5.4. Merjenje uspešnosti upravljanja ribiškega sektorja 
 
Izbor indikatorjev za merjenje uspešnosti upravljanja je običajno povezan s predhodno postavljenimi 
cilji, nudijo pa lahko širši pogled na uspešnost delovanja ribiškega sektorja. V primeru, da je cilj 
postavljen zelo široko, kot na primer stabilnost, uravnoteženost in donosnost ribištva, je potrebno za 
ustrezno oceno zbrati veliko finančnih, ekonomskih in bioloških podatkov.  
 
Finančni indikatorji so med najbolj uporabljanimi in najlaže dostopnimi, saj so značilni za 
ocenjevanje uspešnosti vsake ekonomske dejavnosti. Kljub temu obstajajo omejitve pri njihovi 
uporabi pri mednarodnih primerjavah zaradi različnih računovodskih standardov in davčnih 
sistemov ter zaradi prikrivanja pravih podatkov z namenom zmanjševanja davčne osnove. Čeprav se 
ekonomski podatki o ribiškem sektorju zbirajo in analizirajo le v redkih državah, pa bi bilo možno 
na njihovi osnovi oblikovati ocene o višini ekonomske rente, ki jo za družbo predstavlja delovanje 
ribiškega sektorja in ugotoviti odmik dejanskega stanja od izračunanega optimuma (Rodgers in 
Valantin, 1997, str.18). 
 
Indikatorji ribjega staleža pomenijo posredno merjenje uspešnosti upravljanja, predvsem z vidika 
uspešnosti ukrepov za ohranitev staleža. Ključna težava je, da so podatki o stanju večine vrst rib 
nepopolni in nezanesljivi, za nekatere vrste pa se podatki ne zbirajo. Ribji stalež se ne spreminja le 
zaradi ribiške dejavnosti ribiškega sektorja in ukrepov za ohranitev, zato ni moč oceniti 
učinkovitosti ukrepov le s pomočjo podatkov o staležu. Poleg tega so podatki zaradi premajhnih 
sredstev za ustrezne raziskave pogosto nezanesljivi, pri uporabi podatkov o iztovorjenih količinah 
ulova pa ostaja večinoma nepoznan podatek o zavrženem delu ulova (Rodgers in Valantin, 1997, 
str.18). 
 
Tudi socialno ekonomski indikatorji, kot na primer indikatorji temelječi na podatkih o  zaposlenosti 
v ribiškem sektorju, so lahko uporabljeni za oceno uspešnosti delovanja ribiškega sektorja. Število 
zaposlenih (za polni ali krajši delovni čas) in število ribiških ladij sta podatka, ki sta pogosto 
uporabljena kot osnova za oceno in napovedi trendnih gibanj v sektorju, vendar je pri njihovi razlagi 
potrebna previdnost. Tehnološki napredek in nove investicije so lahko vzrok za zmanjševanje števila 
zaposlenih in števila potrebnih ladij, kar pomeni, da bi bilo ob uspešnem upravljanju ribiškega 
sektorja normalno pričakovati določeno znižanje obeh indikatorjev (Rodgers in Valantin, 1997, 
str.18). Podobno kot v drugih sektorjih je tudi v ribištvu moč uporabiti indikator tržne koncentracije 
za oceno konkurenčnosti oziroma prisotnosti monopolnih dobičkov zaradi pomanjkanja 
konkurenčnosti. Pogosto je ribiška dejavnost najbolj razvita v odročnih obalnih regijah, zato je lahko 



  

koristen podatek o porazdelitvi ribiških podjetjih in zaposlitvenih možnostih ter podatek o učinku na 
ostale dele gospodarstva v regiji.  
 
Ukrepi za uravnotežen razvoj postajajo v zadnjih letih vedno bolj pomemben del sistemov 
upravljanja ribiškega sektorja, vendar ostaja odprto vprašanje merjenja napredka v doseganju ciljev, 
saj posamezne države uporabljajo različne indikatorje. Najbolj so v uporabi okoljski indikatorji (npr. 
ocena stanja ribjega staleža), dosti manj pa ekonomski in socialni indikatorji uravnoteženega 
razvoja. Dodatno težavo predstavlja dejstvo, da so cilji, ki naj bi pripomogli k uravnoteženemu 
razvoju med državami različni, obstajajo pa tudi velike razlike v razpoložljivosti podatkov. 
Uravnotežen razvoj v ribiškem sektorju naj bi pomenil razvoj, ki bi zagotavljal zadovoljitev potreb 
sedanje generacije brez zmanjšanja možnosti zadovoljitve potreb prihodnjih generacij (Le Galic, 
2003, str.67). Zaradi obnovljivosti ribjega staleža, a hkrati možnosti neobnovitve v primeru 
pretiranega izkoriščanja, je ribiški sektor dober primer na katerem se lahko pokažejo učinki 
(ne)uravnoteženega razvoja. 
 
Ustrezni indikatorji bi morali pokriti bistvena področja pomembna z vidika uravnoteženega razvoja 
ribiškega sektorja, hkrati pa bi morali biti enostavni za interpretiranje in dovoljevati ustrezne 
primerjave. Poleg tega bi morali biti ustrezni z znanstvenega vidika in osnovani na zanesljivih 
podatkih in mednarodno sprejetih standardih (OECD, 2003a, str.84). Kot že omenjeno, je največ 
napora vloženega v razvoj okoljskih indikatorjev, ki poizkušajo predstaviti stanje ribjega staleža; v 
to skupino sodijo ocene ciljih referenčnih ravni za ribji stalež, indeksi biomase, stopnje umrljivosti, 
itd. Ustrezni indikatorji, ki bi pokrivali tudi socialno ekonomske posledice delovanja v skladu s cilji 
uravnoteženega razvoja so mnogo bolj razdrobljeni in neprimerljivi med državami68 (Arnason, 1993, 
str.34). Z njihovim poenotenjem bi se lahko povečala transparentost, učinkovitost in odgovornost v 
upravljanju ribiškega sektorja posameznih držav ter dodatno spodbudilo mednarodno sodelovanje.  

 
33..  GGLLAAVVNNEE  TTEEŽŽAAVVEE  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  VV  SSVVEETTUU  IINN  VVZZRROOKKII  ZZAANNJJEE    
 
Ribiški sektor je v svetu že nekaj časa zaradi različnih vzrokov v veliki krizi. Eden bistvenih 
vzrokov krize ribiškega sektorja v svetu, ki temelji predvsem na morskem ribolovu, naj bi bilo 
neustrezno upravljanje z ribjim staležem. V idealnih razmerah bi moral biti ribiški sektor podvržen 
učinkovitim sistemom upravljanja sektorja, ki bi vključevali ustrezne ohranitvene ukrepe za ribji 
stalež in spodbude za odgovornejši ribolov, ki bi zagotovil, da bi se predvsem morski ribolov odvijal 
na ravni, ki bi predstavljala ravnotežje med učinkovitostjo poslovanja, stanjem morskih ekosistemov 
in socialno ekonomskim položajem ljudi, vezanih zaradi dela in dohodka na ta sektor. Dejanske 
razmere so še vedno precej drugačne, saj je upravljanje sektorja v večini držav neučinkovito v 
vzpostavljanju prej omenjenega ravnotežja (Watson in Pauly, 2001, str.534).  
 
Posledice krize v ribiškem sektorju se kažejo tako v obliki okoljske kot v obliki ekonomske krize, 
obe pojavni obliki sta med seboj prepleteni, vendar bo v nadaljevanju poudarek predvsem na slednji. 
                                                 
68 Npr. indikatorji zaposlenosti v ribiškem sektorju, migracijah, ekonomski učinkovitosti, subvencioniranju, zmogljivosti 
flot, obstoju presežnih ribolovnih zmogljivosti, itd. 



  

Danes so ribe edina preostala živalska vrsta, ki živi v divjini in se hkrati izkorišča v velikem obsegu 
v ekonomske namene. Vse prepogosto se ribe dojema le kot skupek tržno zanimivih vrst rib, ki so 
neizčrpen vir zaslužka in ki naj ne bi imele povezav z okoljem v katerem živijo. Ljudje izkoriščajo 
ribji stalež za prehrano že tisočletja, vendar se zdi, da je hitro naraščanje prebivalstva in 
povpraševanja po morski hrani močno preseglo ponudbo in zmožnost naravne obnove ribjega 
staleža. Najpomembnejša grožnja ribjemu staležu, raznovrstnosti naravnega okolja in ekonomskemu 
preživetju ribiškega sektorja je prelov v morskem ribolovu. Onesnaževanje in degradacija naravnega 
okolja (rek, jezer, morij in oceanov) ter prilov ne ciljnih vrst rib pomenijo dodatno poslabšanje 
razmer (Centre for Sustainable Fisheries, 2002, str.3). 
 
Ribolov v celinskih vodah je najbolj ogrožen zaradi degradacije okolja in onesnaževanja ter ne v 
tolikšni meri, kot je to značilno za morski ribolov, zaradi prelova. Ribogojstvo, ki je v zadnjih dveh 
desetletjih v vzponu, z vidika vplivov na okolje in vpliva okolja na ribogojstvo še ni ustrezno 
raziskano. Vplivi v neposredni bližini gojišč naj bi bili dobro razumljeni, kar pa ne velja za širši 
vpliv ribogojstva na hranilni status voda in na druge oblike življenja. Izpostavlja se predvsem 
negativne posledice ribogojstva zaradi vpliva hranil na druge živalske vrste in mešanje divjih in 
vzrejenih vrst rib (Evropska agencija za okolje, 2003, str.25).  
 
Za ohranitev produktivnosti sektorja in morskih ekosistemov v prihodnosti je nujno spremeniti 
trenutni način upravljanja sektorja in zagotoviti sprejetje ustreznih ohranitvenih ukrepov, vendar 
obstaja več dejavnikov, ki ta proces zavirajo. Večina sistemov upravljanja ne nudi ustrezne rešitve 
problema prostega dostopa do ribjih staležev, celo sistemi, ki omejujejo prost dostop so zaradi 
neustreznega nadzora ali samega izvajanja pogosto neučinkoviti. Druga velika težava je težko 
ugotovljiva raven izrabe ribjega staleža, ki bi bila sprejemljiva z vidika ohranitve staleža in torej ne 
bi pomenila nevarnosti prelova. Vzrok je v veliki stopnji negotovosti znanstvenih ocen in različnih 
mnenjih o pomenu naravnih nihanj staležev ter pomanjkanju tehničnih in ekonomskih sredstev za 
izvedbo ustreznih raziskav, ocen velikosti staležev in ekonomskih analiz učinkov ukrepov 
upravljanja sektorja.  
 
Zelo pomemben vpliv na neučinkovitost upravljanja ribiškega sektorja ima tudi pritisk iz samega 
ribiškega sektorja na vlade posameznih držav za ohranitev nespremenjenega obsega ribolova. Poleg 
tega je pomembno, da verjetno ne obstaja ena univerzalna rešitev težav ter da obstajajo ekonomske 
spodbude za nadaljevanje nesprejemljivega razvoja ribištva, prav tako so visoki stroški uvajanja 
sprememb in ustrezen nadzor. V mnogih državah prevladujejo cilji usmerjeni v doseganje 
kratkoročnih in srednjeročnih ekonomskih in socialnih koristi nad dolgoročnimi cilji usmerjenimi v 
uravnotežen razvoj sektorja. Razvite države poleg obsežnega subvencioniranja domačega ribiškega 
sektorja in s pomanjkljivim nadzorom nad ribiškimi flotami za dolge plovbe prispevajo k selitvi 
težav v mnoge države v razvoju (Dommen in Deere, 1999, str.17). 
 
Za pojasnitev razlogov za neuspeh upravljanja z ribiškim sektorjem so pogosto uporabljeni 
ekonomski izrazi, saj v njegovem delovanju obstaja nekaj klasičnih ekonomskih značilnosti, ki 



  

pomenijo obstoj tržnih nepopolnosti, to je nezmožnost trga, da bi se viri učinkovito izrabljali. 
Razlogi za tržne nepopolnosti v ribiškem sektorju so predvsem v dejstvih (Grieve, 2001, str.5): 
 

 da so ribe v večji meri javna dobrina v smislu, da jih lahko vsakdo lovi in da si nihče ne 
more lastiti izrazito selivskih staležev rib in rib na odprtem morju; 

 da zmožnosti obnove ribjih staležev in pogoji za to ter morski ekosistemi niso popolnoma 
raziskani in razumljeni, obstaja torej trg nepopolnih informacij, kjer imajo več informacij 
aktivni udeleženci na trgu (ribiči in ribiška podjetja), manj pa oblasti in javnost; 

 da so aktivnosti ribiškega sektorja povezane s pomembnimi negativnimi eksternalijami, saj 
stroški in koristi za družbo niso izraženi na trgu in proizvajalcev ne bremenijo zunanji 
stroški.  

 
O zunanjih učinkih ali eksternalijah govorimo kadar z dejavnostjo določenega gospodarskega 
subjekta nastanejo dobrobiti ali škode za ostale gospodarske subjekte. Gre torej za vpliv 
gospodarskega subjekta na ostale, pri katerem ta zunanjih učinkov ne upošteva. Ti učinki so lahko 
škodljivi in drugim povzročajo stroške, ki so običajno poimenovani zunanji stroški (Tajnikar, 2001, 
str.367). V ribiškem sektorju se zunanji stroški pojavljajo predvsem zaradi učinka prelova na 
ribolovne priložnosti ostalih udeležencev v ribolovu. Z ekonomskega vidika je prelov posledica 
dejstva, da udeleženci ne upoštevajo zunanjih stroškov pri odločitvi o obsegu ribolova in je zato 
izbran obseg ribolova z vidika družbe prevelik, kar hkrati pomeni, da udeleženci vlagajo prevelika 
kapitalska sredstva v svojo dejavnost, kar se odraža v presežnih zmogljivostih. Običajno se z 
namenom odprave zunanjih stroškov država odloči za poseg na trg, najpogosteje s pomočjo davčne 
politike, saj z višjimi davki prisili udeležence v zmanjšanje obsega delovanja. Večina razvitih držav 
z razvitim ribiškim sektorjem poizkuša odpraviti neupoštevanje zunanjih stroškov, vendar običajno 
ne le z davčno politiko ampak tudi z drugimi ukrepi omejevanja aktivnosti69.   
 
Coase je dokazal, da do razlik med družbenimi in zasebnimi stroški prihaja zaradi neurejenih 
lastninskih pravic (Coasov teorem). Če bi bile te ustrezno določene, bi ob odsotnosti transakcijskih 
stroškov popolna konkurenca vodila do ponotranjenja zunanjih stroškov. Težava ribiškega sektorja 
je, da lastninske pravice niso natančno določene, da ne obstaja popolna konkurenca na trgu (ideal), 
da transakcijski stroški pri sklepanju pogodb70 niso zanemarljivi in da je razporeditev lastninskih 
pravic pogosto tudi politično vprašanje.  
 
Ribji staleži so v večji meri javna dobrina, vsakdo jih lahko lovi in nihče si ne more lastiti izrazito 
selivskih staležev rib in rib na odprtem morju. Razglasitev EEZ je do neke mere uvedla lastninsko 
pravico držav do ribjih staležev v mejah nacionalne EEZ, vendar se je pojavila vrsta novih težav 
zaradi neustreznega nadzora nad tistimi, ki dejansko izkoriščajo ribje staleže znotraj EEZ. Javne 
dobrine so tiste vrste blaga, za katere je značilno, da poraba posameznika ne zmanjšuje možnosti 
drugih porabnikov, da porabljajo to blago. Za javne dobrine naj bi veljali tudi načelo 

                                                 
69 Že predstavljeni v točki 2.5.2. 
70 V obliki sprejemanja ustreznih zakonov, izvajanja delitve ribolovnih licenc, itd. 



  

netekmovalnosti v porabi, kar pomeni, da izraba javne dobrine ne omejuje drugih pri izrabi iste 
dobrine, in načelo neizločljivosti, kar pomeni, da se izrabe ne da omejiti. Javne dobrine so v 
primerih, ko ta ni neizločljiva, povezane s t.i. zastonjkarskim problemom71. V tem primeru 
posameznik meni, da če sam ne prispeva za plačilo uporabe javne dobrine, lahko to kljub temu 
izrablja (Tajnikar, 2001, str.378).  
 
V ribiškem sektorju so ribje staleže dolgo časa v večji meri obravnavali kot javno dobrino, saj nihče 
ni želel nositi stroškov, ki jih je povzročal prelov. Ribji staleži zaradi prelova nimajo več značaja 
javnih dobrin, saj ob njihovem zmanjševanju ribolov zmanjšuje možnosti ostalih udeleženih strani 
do ribolova. Vedno bolj pa se zaradi omenjenih težav pojavlja zastonjkarski problem, saj se mnogi 
poskušajo izogniti ukrepom za ohranitev ribjega staleža. Potreben je poseg države, ki bi ustrezno 
uredil obseg izkoriščanja ribjih staležev, prevsem v smeri zmanjšanja obsega izkoriščanja. 
 
Ribiški sektor je soočen tudi s težavami zaradi nepopolnih ali asimetričnih informacij. Več 
informacij imajo aktivni udeleženci na trgu (ribiči in ribiška podjetja), manj pa oblasti in javnost, kar 
predstavlja asimetričnost informacij. Poleg tega pa zaradi dejstva, da morski ekosistemi niso 
popolnoma raziskani in razumljeni, obstaja tudi trg nepopolnih informacij. Odsotnost popolnih 
informacij pomeni, da obstaja v povezavi z delovanjem ribiškega sektorja tudi določeno tveganje, 
kar pa z vidika upravljanja ribiškega sektorja predstavlja nove težave, saj imajo različni udeleženci 
različen odnos do tveganja. 
   
Pomanjkljivo določene lastninske pravice so glavni argument pri pojasnjevanju težav ribiškega 
sektorja v kolikor je ta urejen v obliki prostega pristopa, torej v obliki, ko skoraj ni ukrepov, ki bi 
regulirali ribiško aktivnost ali omejevali število ladij v flotah. To vsekakor ne velja za  ribištvo v 
EU, saj CFP vključuje preko 300 različnih ukrepov, pa vendar je tudi za ribiški sektor EU značilen 
prelov in previsoki kapitalski vložki glede na razpoložljiv ribji stalež. V primerih, ko obstajajo 
omejitve količin ribolova, omejitve ribolova na določenih območjih in ukrepi, ki omejujejo 
povezane dejavnosti, ki naj bi zmanjševali negativne posledice neurejenih lastninskih pravic, pa je 
potrebno upoštevati tudi druge dejavnike, ki vplivajo na razmere v ribiškem sektorju. Med njimi so 
največkrat izpostavljene ekonomske spremembe na mikro in makro nivoju, posledice 
subvencioniranja in prevladujoča ekonomska usmeritev na področju upravljanja ribiškega sektorja 
(Grieve, 2001, str.6).  
 
Ekonomske spremembe pomenijo spremembe cen rib in ribjih proizvodov, povpraševanja 
potrošnikov in spremembe cen nafte, ki vse lahko vplivajo na višje stroške poslovanja in nižjo 
donosnost in s tem povzročajo pritisk na višjo izkoriščenost flote oziroma večji ulov na posamezni 
plovbi. Ekonomske spremembe na makro nivoju, kot je na primer globalizacija svetovne trgovine, 
prav tako vplivajo na ribiški sektor, učinki so običajno negotovi. Subvencioniranje je močno 
prisotno predvsem v ribiških sektorjih razvitih držav in je mnogokrat izpostavljeno kot glavni razlog 
za prelov. Subvencije zvišujejo donosnost poslovanja ribiškega sektorja in vplivajo na obnašanje 
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posameznikov, ki lahko privede do povečevanja ribiških flot, ustvarjanja tržnih pomanjkljivosti 
zaradi subvencioniranja konkurentov, zaviranja ponotranjenja zunanjih stroškov in zaostrovanja 
konkurence med razvitimi državami in državami v razvoju za dostop do ribolovnih območij in ribjih 
staležev. Prevladujoča ekonomska usmeritev ribiškega sektorja se je v zadnjih desetletjih precej 
spreminjala, od politike razvoja, ekonomskega racionalizma, privatizacije, do uravnoteženega 
razvoja, ohranitvenega in previdnostnega pristopa, povezanih s koncepti solastništva in 
soupravljanja. Proces in hitrost sprememb nista stabilna in vpliv na ostale elemente ribiškega 
sektorja je negotov (Grieve, 2001, str.7).   
 
Pomanjkljivo določene lastninske pravice, nepopolne informacije in eksternalije ustvarjajo 
spodbude za delovanje posameznikov izključno v korist lastnega dolgoročnega interesa, kar lahko 
pomeni ustvarjanje negativnih posledic kot so prelov in nastanek presežnih zmogljivosti ribiških 
flot72. Če pravice in dolžnosti posameznega udeleženca ribiškega sektorja niso jasno določene, so 
ustvarjene spodbude tako na ravni posameznika kot celotnega ribiškega sektorja, ki zmanjšujejo ribji 
stalež pod raven ekološke uravnoteženosti. Posamezniki delujejo v smeri, ki je zanje ekonomsko 
racionalna, zato v odsotnosti jasno postavljenih pravil nimajo interesa za zagotavljanje dolgoročne 
stabilnosti sektorja, ki je možna le ob vlaganju v zaščito naravnih virov z namenom zagotavljanja 
dohodkov tudi v prihodnosti. Vsakršna aktivnost posameznika v tej smeri pa je ekonomsko 
nesmiselna, saj manjši ribolov danes ne pomeni večje možnosti za ohranitev ribjega staleža, ampak 
večje možnosti za ulov s strani konkurentov. Zaradi tega obstajajo namesto spodbud za investiranje 
v vire spodbude za dezinvestiranje oziroma zmanjševanje »naravnega kapitala«, ki ga predstavlja 
ribji stalež. Ko posamezniki v večjem številu začnejo delovati v tej smeri, se neizbežno pojavi 
problem prelova (Grieve, 2001, str.5).   
 
V primeru, ko oblasti posameznih držav aktivno posežejo v delovanje ribiškega sektorja z namenom 
preprečitve prelova z uporabo ukrepov za omejitev letnih ribolovnih količin, se razmere dodatno 
zapletejo. Zaradi omejitev se pojavi konkurenca za deleži vedno manjšega ribjega staleža, že 
omenjen t.i. »race for fish«, saj konkurenčni boj sili udeležence v vlaganje v povečevanje 
zmogljivosti in boljšo tehnološko opremljenost flot, kar pa običajno tudi vodi v višje stroške in nižjo 
donosnost. Racionalna dejanja z vidika posameznika pomenijo na drugi strani negativne posledice 
za ribji ekosistem. Povečan obseg ribolova in ustrezna donosnost spodbujata povečevanje 
zmogljivosti, ki na kratki rok ponovno povečujeta obseg ribolova. Ko se zaradi tega začne 
zmanjševati ribji stalež, običajno države posežejo v ribiški sektor in poskušajo z različnimi oblikami 
subvencioniranja zmanjšati negativne posledice, zato se zmogljivosti ne prilagodijo. Če se v 
vmesnem obdobju ribji stalež delno obnovi, se cikel ponovi, vendar je trend usmerjen v povečevanje 
zmogljivosti in zmanjševanje staleža. Ribji ekosistem je občutljiv tudi na okoljske spremembe, 
ribiški sektor v celoti pa tudi na ekonomske in politične spremembe, ki so izven nadzora 
upravljavcev sektorja in zainteresiranih strani (Grieve, 2001, str.5).   
 
 

                                                 
72 Povezave, ki vodijo do omenjenih negativnih posledic so predstavljene v prilogi 18.  



  

33..11..  PPOOSSLLEEDDIICCEE  TTEEŽŽAAVV  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  
 
Aktivnosti ribiškega sektorja zaradi predstavljenih težav na različne načine negativno vplivajo na 
morske ekosisteme, na primer z zmanjšanjem ribjega staleža tržno zanimivih vrst rib ter 
posledičnimi spremembami v strukturi, zmanjšanjem staleža drugih vrst rib ter morskih sesalcev 
zaradi naključnega ulova, uničevanjem življenja na morskem dnu ter vplivom na spremembe v 
prehranjevalnih verigah zaradi porušenega ravnovesja med živalskimi vrstami. Intenziven ribolov na 
tržno zanimive vrste rib je vplival na dejstvo, da je danes veliko ribjih vrst izven biološko 
sprejemljivih meja. Obseg ribolova je skozi desetletja naraščal, vendar je zaradi naraščanja števila 
ribiških ladij in njihove učinkovitosti prišlo do stagnacije količine ulova. Obstajala naj bi verjetnost, 
da bi ob nadaljevanju sedanjih trendov prišlo do izumrtja nekaterih pomembnejših vrst rib (oziroma 
do zmanjšanja ribjega staleža na velikost, ko ni več možna obnova), posledični kolaps ribiškega 
sektorja pa bi lahko imel negativne posledice tudi na ostalo gospodarstvo. 
 
Zaradi dejstva, da je velikost ribjega staleža skoraj nemogoče oceniti in dejstva, da so lahko ribe 
določene vrste zelo razpršene po svetovnih oceanih, obstaja veliko tveganje, da se negativna gibanja 
ugotovijo šele, ko je za ustrezno ukrepanje prepozno. Izumiranje posameznih vrst je zato običajno 
razumljeno kot proces in ne kot dogodek, zato naj bi obstajali trije tipi izumiranja kot posledica 
prelova (Centre for Sustainable fisheries 2002, str.5): 
 

 tržno izumiranje pomeni, da je stalež posamezne vrste rib tako zmanjšan, da se ribolov 
ekonomsko ne izplača več, saj vrednost ulova ne pokrije več stroškov odkritja jat in ulova; 

 ekološko izumiranje pomeni, da stalež posamezne vrste rib izgublja svojo vlogo v 
ekosistemu in njeno vlogo prevzemajo druge vrste ali pa se ekosistem sam prilagodi; 

 biološko (splošno) izumiranje/izumrtje pomeni konec določene ribje vrste, saj ne preživi 
noben primerek vrste; če vrsta izgine le iz določenega ribolovnega območja, naj bi šlo za 
iztrebljanje. 

 
Vse tri tipe izumiranja naj bi bili zaznani v morjih, oceanih, rekah in jezerih, vendar naj bi bilo 
biološko izumrtje predvsem v oceanih zaenkrat še redek pojav, čeprav tudi ta trditev ni podkrepljena 
z ustreznimi dokazi, saj so predmet raziskav običajno le tržno zanimive vrste rib. Kljub vsemu je 
sklep, da za vedno več vrst rib obstaja tveganje izumrtja, verjetno ustrezen.  
 
Po nekaterih ocenah naj težave ribiškega sektorja kljub velikemu tveganju glede ohranitve ribjega 
staleža ne bi vplivale na zmanjšanje ponudbe rib za prehrano ljudi. Velik del količine rib, ki iz 
ribolova in ribogojstva pristane na trgu in je uporabljen za predelavo v ribjo moko in olje ter kot 
prehrana mesojedih rib v ribogojstvu (skupno okoli 30%) ter velik del preko krova zavrženih rib v 
morskem ribolovu (okoli 20 milijonov ton letno ali skoraj četrina ponudbe), predstavljajo velike 
potencialne rezerve za prehrano, kljub tveganju, da sedanje strukture porabe ne bi bilo možno 
spremeniti v doglednem času. Glavni omejevalni dejavnik pri uporabi rib za prehrano bi tako lahko 
kljub vsemu bila kupna moč in ne obseg ponudbe. Kljub velikim težavam zaradi prelova in 
okoljevarstvene spornosti ribogojstva naj ponudba srednjeročno ne bi bila ogrožena (ICES, 2002, 



  

str.4). Nikakor pa ne sme biti zapostavljeno dejstvo, da pri preskrbi s hrano in stanjem ribjega 
staleža ne gre za isto stvar; stanje ribjega staleža je namreč tako slabo, da je nujno potrebno ukrepati, 
saj se s spremembami odlaša že vsaj dve desetletji. 
 
33..22..  PPRREELLOOVV  IINN  IISSKKAANNJJEE  TTRRŽŽNNIIHH  RREEŠŠIITTEEVV  TTEEŽŽAAVV  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  
 
Od šestdesetih let prejšnjega stoletja se je tržno usmerjen ribolov zaradi povečevanja kupne moči in 
tehnološkega napredka, ki je omogočil nastanek zmogljivejših ribiških ladij ter cenejšega transporta, 
močno povečal. Nagel razvoj je povzročil stanje, ko ribiči pogosto ulovijo več rib, kot je zmožnost 
razmnoževanja ribjega staleža. Ko se zaradi prelova začne zmanjševati ulov določene vrste, se 
ribiški sektor pogosto preusmeri na nove vrste. Skozi čas lahko prelov povzroči ne le zmanjševanje 
ribjega staleža ampak lahko vpliva tudi na način in trajanje rasti posameznih vrst rib ter na 
spremembe v prehranjevalnih verigah, kar pravzaprav pomeni, da lahko ribolov vpliva na proces 
evolucije. Raziskave naj bi pokazale, da začnejo ribje vrste podvržene prelovu hitreje dosegati 
spolno zrelost, saj naravna selekcija zaradi ribolova usmerjenega v največje primerke favorizira tiste 
primerke, ki so zmožni za predčasno razmnoževanje. To se seveda odrazi tudi v ulovu, saj se sestava 
ulova vedno bolj usmerja v mlajše in manjše ribe (Centre for Sustainable fisheries, 2002, str.5). 
 
Ohranitev ribjega staleža je za ekonomsko preživetje ribiškega sektorja nujna, vendar v primeru 
odsotnosti omejitev dostopa obstaja vrsta težav pri uresničitvi tega cilja. Ribiški sektor je soočen z 
dodatno omejitvijo, ki jo predstavlja dejstvo, da je naravni vir (ribe) relativno omejen glede na obseg 
izrabe, poleg tega pa je tudi samoobnovljiv. Zakon ponudbe in povpraševanja povzroča dodaten 
pritisk na ribji stalež, saj pomanjkanje ponudbe zvišuje ceno ogroženim vrstam rib, kar v primeru 
neustreznega nadzora in omejevanja ribolova pomeni nastanek ekonomske spodbude za nadaljnjo 
okrepitev ribolova, kljub dejstvu, da se ribji stalež zmanjšuje.  
 
Prelov se pojavlja kot posledica dveh dejstev, ki sta dobro znani tudi v drugih ekonomskih panogah. 
Prvo dejstvo je nesposobnost trga, da bi cenovno ovrednotil nekaj, kar sicer predstavlja določen 
ekonomski strošek. Ta primer se običajno pojavi, ko ekonomska aktivnost povzroči zunanji strošek, 
ki ga mora nositi nekdo drug73. V ribiškem sektorju ribolov posamezne ladje zmanjšuje možnosti 
ulova za druge ladje in v primeru prevelikega obsega ribolova zmanjšuje ribolovne zmožnosti in 
prihodnji dobiček za vse, saj mladim ribam ni omogočena rast in reprodukcija. Če se v dobi drstenja 
zmanjša število rib posamezne vrste, lahko ribji stalež pade pod raven, ki zagotavlja ekonomsko 
učinkovitost ribolova. V tem primeru tudi zmanjšanje ali opustitev ribolova ne pomeni nujno 
obnovitve ribjega staleža, saj lahko katera druga živalska vrsta zasede prosto mesto v ekosistemu. V 
vsaki ekonomski dejavnosti se obseg proizvodnje običajno ustali na točki, ko so stroški proizvodnje 
dodatne enote izenačeni z njegovo prodajno ceno. Ribič nima spodbude za vključitev stroškov 
potencialne izgube prihodnjega dobička zaradi prelova v svoje načrte in zato ne deluje v točki 
ekonomske učinkovitosti (Rodgers in Valantin, 1997, str.5). 

                                                 
73 Onesnaževanje okolja je tipičen primer eksternalije. 



  

Druga tržna nepopolnost, ki onemogoča uravnotežen ribolov in povzroča nastanek prelova, je 
zastonjkarski problem. Če se posameznik odloči zmanjšati obseg ribolovnih aktivnosti z namenom 
ohranitve ribjega staleža, bo to samo omogočilo povečanje možnosti ulova za ostale v ribiškem 
sektorju. To težavo poznajo vse države in v kolikor je ribji stalež določene vrste rib cilj več držav 
pomeni, da morajo vse države uvesti enako učinkovit ali identičen sistem upravljanja ribiškega 
sektorja, če želijo preseči zastonjkarski problem. Upravljanje ribiškega sektorja mora biti tudi 
stroškovno učinkovito, saj lahko stroški presežejo dobiček ribiškega sektorja. 
  
Kot bistvena funkcija upravljanja ribiškega sektorja se pogosto omenja ohranitev ribjega staleža, kar 
z ekonomskega vidika morda ni najbolj ustrezno, saj pomeni, da naj bi bil cilj omejevanje 
ekonomske aktivnosti. S teoretičnega vidika bi bil ustreznejši cilj doseganje maksimalnega 
družbenega donosa, vendar je to časovno spremenljiv in težko določljiv pojem, tudi zaradi 
nepoznanih dejavnikov na ribji stalež. Zato je nujno iskanje druge najboljše rešitve (Rodgers in 
Valantin, 1997, str.8). 
 
Razvite države večini ekonomskih panog ne postavljajo ciljev glede obsega ekonomske aktivnosti, 
ampak poskušajo ustvariti pogoje za stabilen, uravnotežen in dobičkonosen razvoj. Z vidika ribištva 
bi cilj moral biti rešitev zastonjkarskega problema, odprava tržnih napak, in potem dopustiti, da 
sektor sam reši vprašanje velikosti panoge in obsega aktivnosti ob upoštevanju ekonomskih 
omejitev in omejitev, ki jih postavlja ribji stalež. V tem primeru bi postala ohranitev ribjega staleža 
posledica učinkovitega delovanja ribiškega sektorja. Tržne nepopolnosti je možno odpraviti z 
dodelitvijo lastninskih pravic za ribji stalež ali ribolov ali pa z zaračunavanjem dostopa do ribjega 
staleža. Podelitev lastninskih pravic lahko privede do nezaželenih učinkov prerazdelitve dohodka in 
zaposlitvenih možnosti, kar z vidika socialne politike ni sprejemljivo, saj ribiški sektor v določenih 
regijah zagotavlja pomemben del zaposlitvenih možnosti (Rodgers in Valantin, 1997, str.6). 
Morebitne socialne posledice ukrepov so, kot že omenjeno, eden poglavitnih razlogov za 
neukrepanje ali pomanjkljivo ukrepanje. To velja tudi za EU, v kateri je eden temeljnih ciljev 
socialna kohezija. 
  
Pogost razlog za neuspeh upravljanja ribiškega sektorja je zanemarjanje dejstva, da je ribištvo 
ekonomska aktivnost. Nadzor in omejitve, ki so običajno v uporabi, pomenijo manjšo ekonomsko 
učinkovitost, čeprav bi bilo možno uporabiti tržne mehanizme, ki bi omogočili, da bi ribiči nosili 
vse stroške svojih aktivnosti. Kot je razvidno zgoraj, lahko ekonomska teorija razloži, zakaj prihaja 
do prelova, zato se zdi smiselno, da se poišče ustrezno ekonomsko rešitev, ki bi morda lahko 
ohranila tako ribji stalež kot ribiški sektor. Možnosti je precej, tudi znotraj CFP, kot so npr. sistem 
plačljivih ribolovnih licenc, sistem prenosljivih in plačljivih kvot ali licenčnin, ki bi se obračunavale 
glede na velikost in sestavo iztovorjenega ulova, itd. Ribiči ob uporabi takih ukrepov najprej 
občutijo povišanje stroškov, zato običajno ne vidijo dolgoročnih koristi, ki bi jih prineslo bolj 
učinkovito upravljanje in zato vnaprej nasprotujejo njihovi uvedbi. Vsem je jasno, da bi uvedba 
učinkovitega sistema upravljanja pomenila tudi zmanjšanje velikosti ribiškega sektorja, zato je 
potrebno poskrbeti za ustrezna nadomestila, saj bi tisti, ki prenehajo z ekonomsko aktivnostjo, 
občutili učinke prerazdelitve, koristi pa bi imeli le preostali udeleženci in država (zaradi 



  

proračunskih prihodkov). S političnega vidika je to najpomembnejši stranski učinek učinkovitega 
upravljanja ribiškega sektorja in najpomembnejša ovira za spremembe, tudi v okviru EU. 
 
Zastonjkarski problem je znotraj posamezne države rešljiv z učinkovitim nadzorom izvajanja 
ukrepov upravljanja, v odnosih med državami pa je položaj drugačen. Običajno že v osnovi 
obstajajo različne pravne in administrativne strukture in zato je upravljanje ribiškega sektorja lahko 
med državami različno učinkovito. Z namenom reševanja te težave delujejo na mednarodni ravni 
različne organizacije, ki poizkušajo vzpostaviti enotnejša pravila ali enotnejše sisteme upravljanja. 
Med takimi organizacijami so regionalne ribiške organizacije kot npr. NAFO74. 
 
33..33..  PPRRIILLOOVV  IINN  ZZAAVVRRŽŽEENNEE  RRIIBBEE  
 
Ribolov močno vpliva na morski ekosistem tudi zaradi dejstva, da dejanski obseg ribolova pomeni 
izplen večje količine rib, kot je iztovorjena in prijavljena količina ob povratku na obalo. Ribiči na 
krovu sortirajo ulov in zadržijo le tisti del, ki je zanimiv za prodajo, preostali del pa je zavržen preko 
krova nazaj v morje in pogosto so te ribe že mrtve ali umirajo. Poleg tega je ribolov usmerjen le v 
nekatere tržno zanimive vrste rib, med ulovom pa so pogosto tudi druge vrste rib, morskih sesalcev 
in ptičev. Količino in sestavo zavrženega ulova je težko realno oceniti, saj so opazovalci na krovu 
ladij zelo redko prisotni, ribiči pa teh podatkov običajno ne želijo posredovati. Izjema je Norveška, 
kjer je potrebno v skladu s pravili ves ulov iztovoriti na kopno, vendar se ob nezmožnosti 
učinkovitega nadzora postavlja vprašanje uspešnosti sprejemanja takih ukrepov.  
 
Po ocenah, ki jih je izdelal FAO, je bilo leta 1991 poleg 85 milijonov ton registriranega ulova rib 
oziroma iztovorjenega ulova še okoli 27 milijonov ton rib zavrženih med ribolovom, kar naj bi 
predstavljalo kar 32% iztovorjenega ulova. Po nekaterih ocenah, ki so lahko le približek, je bila 
količina leta 1990 zavrženih rib v Severnem morju enaka 22% dejansko iztovorjenega ulova. Kljub 
uvedbi nekaterih tehničnih ukrepov, ki naj bi zmanjšali količine zavrženega ulova, kot npr. olajšanje 
pobega mladih rib iz ribiških mrež, se problem ni zmanjšal (ICES, 2002, str.38). Ribolov na morske 
kozice, naj bi bil še posebno nesprejemljiv, saj naj bi za vsak kilogram ulova morskih kozic nastalo 
kar osem kilogramov prilova (Hinman in Safina, 1992, str.247). Ribolov s parangalom75 je ribolovna 
tehnika, ki naj bi imela z vidika prilova prav tako zelo velike negativne posledice, saj je na izjemno 
dolgi morski mreži nameščenih na tisoče kavljev, ki omogoča ulov vseh oblik življenja na velikem 
področju in s tem velikih količin prilova (National Marine Fisheries Service, 2002, str.3). 
 
Zavržen ulov povečuje umrljivost rib, ki jo povzroča ribolov, vendar te izgube niso prijavljene ali 
zajete ob sprejemanju ukrepov za omejevanje ribolova. Razlogov zaradi katerih ribiči zavržejo del 
ulova je več, večina med njimi je povezana z dejstvom, da vsega ulova ni možno prodati, saj so med 
ulovom tudi tržno nezanimive vrste rib ali ribe, ki so premajhne velikosti, poškodovane med 
dviganjem mreže ali preslabe kakovosti, da bi dosegle želeno tržno ceno76. Posebno težavo 
                                                 
74 Angl.: North Atlantic Fisheries Organization, krajše NAFO. 
75 Angl.: Longlining.  
76 Angl.: Highgrading. 



  

upravljanja ribiškega sektorja povzroča dejstvo, da mnoge ribe zavržejo ravno zaradi ukrepov za 
zaščito ribjega staleža, ki na primer določajo dovoljene količine ulova ali potrebno velikost 
iztovorjenih rib, kar naj bi preprečilo ribolov mladih rib. Ribiči zaradi ukrepov ob izpolnitvi kvot ali 
ulovu premladih rib presežke enostavno zavržejo in s tem zadostijo ukrepom, hkrati pa izničijo 
njihov dejanski namen (ICES, 2002, str.37). Skrb zbuja dejstvo, da je med zavrženim ulovom tudi 
precej tržno manj zanimivih vrst rib kot so morski psi in skati, ki lahko prenesejo dosti manjše 
stopnje smrtnosti za ohranitev normalne ravni ribjega staleža. Ti dve živalski vrsti sta v nekaterih 
območjih Severnega morja postali že zelo redki.  
 
33..44..  NNEEZZAAKKOONNIITT,,  NNEEPPRRIIJJAAVVLLJJEENN  IINN  NNEERREEGGUULLIIRRAANN  RRIIBBOOLLOOVV    

 
Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov77 je prisoten v vseh oblikah ribolova, tako v 
nacionalnih vodah kot na odprtem morju. Primeri IUU ribolova obsegajo registriranje ribiških ladij 
pod t.i. zastavami ugodnosti, ribolov v nacionalnih vodah brez ustreznih dovoljenj obalne države, 
izogibanje poročanju ali poročanje napačnih podatkov o ulovu, kar pa so le nekatere od možnih 
oblik (Agnew in Barnes, 2003, str.76).  
 
Najbolj očitne posledice IUU ribolova so zmanjšanje učinkovitosti ukrepov upravljanja ribiškega 
sektorja, zmanjšanje možnosti ribolova za ostale udeležence, manjša varnost zagotovitve stabilne 
prehrane in nenazadnje povečan pritisk na ribji stalež, še posebno na najbolj ogrožene ribje vrste, ki 
imajo pogosto visoko vrednost in so zato tarča IUU ribičev. Ribiči, ki se ukvarjajo z nezakonitim 
ribolovom, ne upoštevajo ukrepov za zaščito morskega okolja pred škodljivi učinki aktivnosti 
ribiškega sektorja, kot so npr. omejitve ulova mladih rib, uporabe določenih ribolovnih tehnik za 
zmanjšanje prilova ter prepovedi ribolova na določenih območjih. IUU ribolov ima še druge 
večplastne posledice, saj lastniki ladij običajno ne spoštujejo vseh pravic povezanih z delovnimi 
pogoji in zaslužki zaposlenih, vsekakor pa ima IUU ribolov zaradi izogibanja plačevanja davkov 
neposredni vpliv na državni proračun. IUU ribolov ima tako zelo različne ekonomske, socialne in 
okoljske posledice, poleg tega pa predstavlja obliko nelojalne konkurence, kar pomeni, da IUU 
ribiči dejansko izkoriščajo obstoj problema zastonjkarstva v ribiškem sektorju, saj ne nosijo 
ustreznega dela družbenih stroškov povezanih z upravljanjem ribiškega sektorja in aktivnostmi za 
ohranitev ribjega staleža (Balton, 2004, str.2). 
 
Pomen IUU ribolova se je povečeval hkrati z naglim porastom količine ribolova tako v nacionalnih 
vodah kot na precej manj reguliranem odprtem morju. Obseg IUU ribolova je skoraj nemogoče 
določiti, saj gre za neprijavljen ribolov, zato podatki niso vključeni v uradne statistike. Na razpolago 
so le posredni podatki in podatki nekaterih regionalnih ribiških organizacij, ki poizkušajo spremljati 
pojav IUU ribolova na svojem regionalnem območju (Upton in Vitalis, 2003, str.10). 
 
Ne glede na obseg IUU ribolova je precej jasno, da ekonomske spodbude zanj ne bodo izginile same 
od sebe. Ribe in ribji proizvodi so med najpogostejšimi proizvodi v mednarodni trgovini, za ribiški 
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sektor pa je značilen velik obseg subvencioniranja in presežne ribolovne zmogljivosti. Poleg 
naraščajočega povpraševanja je pomemben dejavnik za porast IUU ribolova dejstvo, da se je možno 
s plovbo pod t.i. zastavami ugodnosti izogniti visokim stroškom zavarovanja in stroškom povezanih 
z varnostnimi in tehničnimi ukrepi. Ladje udeležene v IUU ribolovu ne potrebujejo ribolovnih licenc 
in niso podvržene ostalim ukrepom omejevanja ribolova. V kombinaciji z majhno možnostjo 
odkritja zaradi neustreznega sistema upravljanja ribiškega sektorja in prenizkih kazni so ekonomske 
spodbude za IUU ribolov in s tem ogrožanje uravnoteženega razvoja ribiškega sektorja še vedno 
prisotne (Charles, Mazany in Cross, 1999, str.109).  
 
Zaradi večplastnosti vzrokov in težav povezanih z IUU ribolovom bi morale biti rešitve ustrezno 
prilagojene. Mednarodni akcijski načrt za boj proti IUU ribolovu, sprejet v okviru FAO78 nudi sklop 
ukrepov za preprečevanje različnih oblik IUU ribolova. V OECD se države in strokovnjaki 
ukvarjajo z odkrivanjem ekonomskih spodbud za IUU ribolov ter z oblikovanjem predlogov za 
izboljšanje trenutnih ukrepov in sprejetje novih. V okviru mednarodnih organizacij potekajo 
intenzivna pogajanja tako na svetovni kot regionalni ravni o nujnih ukrepih za boj proti IUU 
ribolovu. Urejanje razmer na odprtem morju je, kjer delujejo, v rokah regionalnih ribiških 
organizacij, učinkovitost pa je odvisna od sprejetih ukrepov v okviru teh organizacij. Najbolj so 
uspešni ukrepi, ki poskušajo na več področjih hkrati zmanjšati možnosti IUU ribolova, npr. z 
nadzorom trgovanja z ribami in nadzorom iztovora v pristaniščih ter izmenjavo podatkov o ladjah 
kršiteljicah med članicami. Pomanjkljivost regionalnih organizacij je dejstvo, da niso vse države 
podpisnice mednarodnih konvencij, zato ravno nad ladjami, ki so najpogostejše kršiteljice, nimajo 
ustreznih pristojnosti (Upton in Vitalis, 2003, str.11).  
 
33..55..  SSUUBBVVEENNCCIIOONNIIRRAANNJJEE  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  VV  RRAAZZVVIITTIIHH  DDRRŽŽAAVVAAHH    
 
Kljub zmanjševanju ribjega staleža se povpraševanje po morski hrani v svetu še vedno povečuje. 
Države z namenom spodbujanja rasti ponudbe, razvoja ribiškega sektorja in mednarodne trgovine 
pogosto ponujajo ekonomske spodbude v obliki davčnih olajšav, cenovnih podpornih sistemov in 
neposrednih subvencij za nakup opreme, ribiških ladij in najemanje ugodnejših posojil. Subvencije 
naj bi pripomogle k povečanju ribolovnih zmogljivosti na obseg, ki ni uravnotežen z zmožnostmi 
obnove ribjega staleža. To pomeni, da subvencije še dodatno prispevajo k težavam, ki so povezane z 
neustreznim upravljanjem ribiškega sektorja, poleg tega so nekatere vrste subvencij same vzrok za 
težave ribiškega sektorja, predvsem okoljsko sporne subvencije (Centre for Sustainable fisheries, 
2002, str.6).  
 
Ustrezno upravljanje ribiškega sektorja ne pomeni zgolj omejevanje ribolovnih zmogljivosti ampak 
tudi reševanje strukturnih neravnovesij, še posebno tistih, ki preprečujejo uravnoteženje ribolovnih 
zmogljivosti in obsega ribolova v skladu z razpoložljivimi naravnimi viri. Večina državnih finančnih 
transferjev spodbuja ta neravnovesja, čeprav naj bi obstajali tudi primeri, ko naj bi imeli pozitiven 
učinek, podoben (mešan) pomen naj bi imela socialna politika in ukrepi na trgu delovne sile. 
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Paradoksalno dejstvo je, da subvencije, ki naj bi pravzaprav pripomogle k ohranitvi dohodkov v 
ribiškem sektorju na nespremenjeni ravni, izničujejo učinkovitost upravljanja sektorja in s tem 
ogrožajo obstoj določene ravni dohodkov. Podpora ribiškemu sektorju ima mnogo oblik: plačila za 
gradnjo novih ribiških ladij ali modernizacijo obstoječih, ugodnejši kreditni in davčni pogoji za iste 
namene, plačila tujim državam za dostop do njihovih ribolovnih območij, subvencionirane cene 
goriva in dohodninske olajšave za vložke v ribiški sektor ter javni izdatki za infrastrukturo in 
storitve, ki jih koristi ribiški sektor na kopnem. Znatna sredstva so namenjena tudi razgradnji 
presežka ribiških ladij, prihodke sektorja zvišujejo tudi podporni cenovni sistemi, s katerimi države 
ščitijo sektor pred prevelikim nihanjem cen (in posledičnimi izgubami), ki pravzaprav pomenijo 
transfer sredstev od potrošnikov k proizvajalcem; podoben učinek imajo tudi carine in druge 
necarinske ovire. V svetu, predvsem v razvitih državah, tako obstajajo najrazličnejši načini 
posrednega in neposrednega subvencioniranja ribiškega sektorja, EU ni nobena izjema pri njihovi 
uporabi.  
 
Povezovanje subvencij v ribiškem sektorju s stanjem ribjih staležev je možno, saj obstaja med 
obema stranema vezni člen: subvencije naj bi spodbujale povečevanje ribolovnih zmogljivosti, te pa 
naj bi bile glavni vzrok za prelov, glavno težavo ribiškega sektorja zadnjih let (Greboval in Munro, 
1999, str.21). Upravljavci ribiškega sektorja v večini razvitih držav že desetletja poskušajo 
predvsem z uvajanjem omejitev obsega ribolova in ribolovnih zmogljivosti omejevati ali vsaj 
nadzirati prelov. Učinek večine ukrepov se je z vidika omejitve prelova izkazal za nezadosten, saj je 
sistem omogočal povečevanje nenadzorovanih vložkov, kar je nadomestilo ali celo izničilo učinek 
omejevanja določenih vložkov. Z vidika analize subvencij v ribiškem sektorju je bistveno vprašanje 
ali in v koliki meri subvencije vplivajo na presežne zmogljivosti ribiških flot. Z namenom 
razjasnitve vzročno posledičnih povezav med subvencijami, presežnimi zmogljivostmi flot in 
prelovom je potrebno odgovoriti na nekaj bistvenih vprašanj (Christensen, 2004, str.10): 
 

 ali so subvencije glavni vzrok presežnih zmogljivosti ribiških flot; 
 ali le določene oblike subvencij prispevajo k presežnim zmogljivostim ribiških flot; 
 ali lahko ustrezno upravljanje ribiškega sektorja omeji težave zaradi prelova kljub obstoju 

subvencij; 
 ali določene oblike subvencij prispevajo k zmanjšanju zmogljivosti ribiških flot.  

 
Subvencije v ribiškem sektorju so bile prvič obravnavane v FAO že v šestdesetih letih, vendar je 
najbolj upoštevano delo na tem področju raziskava iz leta 199279, ki je med drugim poskušala 
oceniti ekonomski položaj ribiškega sektorja. Ekonomika ribiškega sektorja uči, da naj bi brez 
ustreznih omejitev dostopa do ribjega staleža ribolovne zmogljivosti naraščale do točke, ko izginejo 
rente povezane s povečevanjem ribolova in se stroški izenačijo s prihodki (Milazzo 1998, str.7). 
Raziskava FAO je prvič na svetovni ravni pokazala, da je ribiški sektor to točko že presegel in da 
dejansko posluje z izgubo. Na podlagi podatkov iz leta 1989 je bilo ugotovljeno, da naj bi znašal 
primanjkljaj med prihodki ribiškega sektorja in celotnimi stroški v svetu (stroški poslovanja in 
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kapitalskimi stroški) okoli 54 milijard dolarjev letno, ki naj bi se pokrival tudi z različnimi oblikami 
subvencij (Steenblik in Munro, 1999, str.258). V omenjeni raziskavi FAO subvencije niso bile 
razvrščene ali podrobneje analizirane, zato se je v sledečih letih začelo tudi z raziskavami na tem 
področju. Poleg tega se po letu 1992 subvencije v ribiškem sektorju obravnava ne le kot ovira 
mednarodni trgovini ampak tudi kot ovira za ohranitev ribjega staleža in ustrezne spremembe v 
ribiškem sektorju. V grobem bi lahko načine subvencioniranja v ribiškem sektorju razdelili v štiri 
skupine (Porter, 2001, str.9): 
 

 transferje v obliki neposrednih izplačil iz državnih proračunov; 
 transferje, ki znižujejo stroške spremenljivih in nespremenljivih vložkov, kot so izvzetje iz 

obdavčenja nafte, plačila iz proračuna za ribiške sporazume, itd; 
 splošne storitve, kot so financiranje ribiških raziskav, nadzor flot, nadzor izvajanja ukrepov 

ribiške politike, itd;  
 cenovni podporni sistemi in uvozne dajatve, ki so tudi lahko razumljene kot oblika 

subvencioniranja, saj so oblika neposredne intervencije države. 
 

Drugačna razdelitev je navedena v študiji Svetovne banke (Milazzo, 1998), ki je leta 1998 objavila 
rezultate prvih grobih ocen višine in učinkov subvencij v ribiškem sektorju Ta razdelitev temelji na 
učinkih subvencij na ribji stalež oziroma njihovem ohranitvenem učinku (Milazzo,1998, str.3): 
 

 subvencije, ki spodbujajo naraščanje ribolovnega pritiska in ribolovnih zmogljivosti (t.i. 
»slabe« subvencije): transferji v obliki neposrednih izplačil iz državnih proračunov za pomoč 
na domačem trgu; transferji v obliki neposrednih izplačil iz državnih proračunov za pomoč 
za dostop na tuja ribolovna območja; izven proračunske subvencije v obliki subvencioniranja 
zadolževanja in davčne ugodnosti; medsektorsko subvencioniranje oziroma 
subvencioniranje, ki ni neposredno namenjeno ribiškemu sektorju; implicitno 
subvencioniranje zaradi neobstoja plačil za nadomestilo stroškov upravljanja ribiškega 
sektorja80; 

 
 subvencije, ki naj bi spodbujale zmanjševanje ribolovnega pritiska in ribolovnih zmogljivosti 

(t.i. »dobre« subvencije): ohranitvene subvencije81. 
 
Prva skupina naj bi bila z vidika ohranitve ribjega staleža in rešitve ključnih težav ribiškega sektorja 
nezaželena, slednja pa zaželena, saj naj bi pomenila način učinkovitega reševanja krize v ribiškem 
sektorju. Seveda se postavlja bistveno vprašanje, kakšen je skupen učinek sistemov upravljanja 
ribiškega sektorja, značilen za večino razvitih držav, ki uporablja kombinacijo obeh skupin 
subvencij, oziroma ali ima lahko obstoj »dobrih« subvencij v prisotnosti »slabih« neto pozitiven 
učinek.  

                                                 
80 Angl: Budgeted subsidies-domestic assistance, budgeted subsidies-foreign access, unbudgeted subsidies, cross 
sectoral subsidies, resource rent subsidies.  
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Proračunske subvencije so subvencije, ki so odhodek državnega proračuna, običajno spodbujajo 
povečevanje ribolovnih zmogljivosti in predstavljajo jasno korist za prejemnike. Izven proračunske 
subvencije v obliki subvencioniranja zadolževanja in davčne ugodnosti je zelo težko ovrednotiti 
tako vrednostno kot z vidika vpliva na ribiški sektor. Obstaja možnost, da sta ti dve obliki 
subvencioniranja v določenih državah glavna oblika finančne pomoči ribiškemu sektorju. 
Subvencioniranje zadolževanja znižuje stroške financiranja in s tem prispeva k težavam zaradi 
prelova in presežnih ribolovnih zmogljivosti. Davčne olajšave so običajno v oblikah oprostitev 
dajatev na gorivo, pospešenih amortizacijskih stopenj in odloga plačil davka na dobiček (Milazzo, 
1998, str.48). 
 
Medsektorsko subvencioniranje predstavljajo subvencije, ki niso neposredno namenjene ribiškemu 
sektorju v ožjem smislu (ribolovu in ribogojstvu), vendar posredno koristijo tudi tema dvema 
dejavnostma. V to subvencioniranje naj bi spadala predvsem pomoč ladjedelništvu (predvsem delu 
usmerjenemu v  gradnjo ribiških ladij) in pomoč za ribiška pristanišča, torej povezani dejavnosti, ki 
sodita v širšo opredelitev ribiškega sektorja (v katero bi lahko prišteli še predelovalno dejavnost in 
trženje rib in ribjih proizvodov). Implicitno subvencioniranje je zaradi neobstoja plačil za 
nadomestilo stroškov upravljanja ribiškega sektorja precej »zamegljena« oblika subvencioniranja. 
Bistvo je v dejstvu, da v kolikor državi ne uspe povrniti vseh stroškov, ki jih ima z upravljanjem 
ribiškega sektorja82, razlika predstavlja posredno subvencioniranje ribiškega sektorja.  
 
Ohranitvene subvencije naj bi bile namenjene zmanjšanju ribolovnih zmogljivosti in pritiska na ribji 
stalež ter naj bi spodbujale uporabo z vidika ohranitve ribjega staleža sprejemljivejše ribolovne 
tehnike. Med tovrstne subvencije lahko upoštevamo predvsem programe za umik ribiških ladij iz 
flot in zmanjšanje števila licenc, ukrepe za ohranitev ribjega staleža, programe za prekvalifikacijo in 
prezaposlitev ribičev ter raziskave na področju sprejemljivejših tehnologij in tehnik (Milazzo, 1998, 
str.64). Učinkovitost in ustreznost ohranitvenih subvencij, predvsem v ribiških sektorjih, kjer so 
prisotne tudi t.i. »slabe« subvencije, še ni ustrezno dokazana. Z vidika mednarodne trgovine se 
zagotovo postavlja vprašanje, ali te oblike subvencij uvrstiti med ukrepe, ki zavirajo razvoj proste 
trgovine in bi jih bilo zato prav tako potrebno odpraviti. Eden od možnih razlogov za njihov obstoj 
je dejstvo, da države zaradi negativnih ekonomsko socialnih posledic ne morejo ukiniti 
subvencioniranja ribiškega sektorja, zato se raje preusmerijo iz t.i. »slabih« subvencij na t.i. »dobre« 
subvencije. 
 
Raziskava Svetovne banke (Milazzo, 1998, str.41) je pokazala, da naj bi na podlagi podatkov iz leta 
1989 višina subvencioniranja ribiškega sektorja v svetu, ob upoštevanju vrste predpostavk in 
omejitev, ki so bile tudi delno predstavljene, po grobi oceni znašala med 14 in 20,5 milijard dolarjev 
letno83. Velik razpon in možnost nezanesljivosti ocene je posledica precejšnje nepreglednosti 
subvencioniranja v posameznih državah, velikega števila oblik subvencioniranja, pomanjkljivih 
podatkih za države v razvoju ter težav pri ocenitvi nekaterih vrst subvencij kot je npr. implicitno 
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83 Priloga 19. 



  

subvencioniranje, ter težko ugotovljivih učinkih subvencioniranja. Glede na ocenjeno vrednost 
prodaje ribiškega sektorja v svetu na okoli 80 milijard dolarjev v letu 1989 naj bi subvencije znašale 
približno 20% do 25% prodaje. Tako kot so z vidika proste trgovine skoraj vse oblike 
subvencioniranja neprimerne, se je podobno izkazalo z vidika ohranitve ribjega staleža in 
uravnoteženega razvoja ribiškega sektorja, saj naj bi ohranitvene subvencije predstavljale le okoli 
20% do 30% vrednosti celotnega subvencioniranja ribiškega sektorja v svetu (Milazzo, 1998, 
str.74).  
 
Relativno zastarele, a pionirske ocene Svetovne banke lahko primerjamo s podatki o finančnih 
transferjih namenjenih ribiškemu sektorju za članice OECD za leto 2000. OECD sestavlja 30 držav 
članic, med katerimi je večina najrazvitejših držav, ki tudi namenjajo največ sredstev za ribiški 
sektor. V letu 2000 naj bi vrednost celotnih finančnih transferjev84 članic znašala 6,2 milijarde 
dolarjev, od tega predstavljajo večino sredstva Japonske (2,9 milijarde dolarjev), EU (1,1) in ZDA 
(1,03). Po ocenah OECD naj bi bilo tega leta tri četrtine sredstev namenjenih zagotavljanju splošnih 
storitev, kot so raziskave, upravljanje ribiškega sektorja, izvajanje nadzora in financiranje 
modernizacije in gradnje infrastrukture, 12% za neposredna plačila kot so npr. sredstva za 
prilagajanje velikosti ribolovnih zmogljivosti, socialne ukrepe in cenovne podporne sisteme ter 
gradnjo in modernizacijo ladij, in 13% za transferje, ki neposredno znižujejo stroške poslovanja in 
kapitalske stroške (Le Galic, 2003, str.27).  
 
3.5.1. Subvencije kot vzrok presežnih zmogljivosti ribiških flot 
 
Upravljanje ribiškega sektorja, ki ne omejuje vstopa v ribiški sektor, naj bi predstavljalo močno 
ekonomsko spodbudo za nastanek prelova. V takih razmerah naj bi novi ribiči vstopali v sektor in 
povečevali svoje ribolovne zmogljivosti dokler se ribji stalež ne bi začel zmanjševati in bi se začel 
zmanjševati ulov na enoto zmogljivosti. Tudi po tej točki naj bi se ulov nadaljeval do trenutka, ko 
ribolov ne bi več pokrival spremenljivih stroškov, kar bi pustilo močne posledice na ribjem staležu 
(Greboval in Munro, 1999, str. 34). 
 
Kljub pomembnem vplivu prostega dostopa na nastanek presežnih zmogljivosti v ribiškem sektorju 
tudi subvencije vplivajo na njihov nastanek in hitrost njihovega nastanka in s tem na obstoj prelova. 
V primeru prostega dostopa subvencije, ki zvišujejo dohodek ali zmanjšujejo stroške poslovanja, 
povečujejo profitno stopnjo na vsaki ravni ribolovnih zmogljivosti, kar vpliva na njihovo 
povečevanje. Ekonomska renta, ki nastane zaradi subvencij, naj bi zaradi povečanja zmogljivosti v 
razmeroma kratkem času izginila. Če je bil obseg ribolova že brez subvencij blizu maksimalne 
sprejemljive ravni, naj bi prišlo do zmanjšanja biomase ribjega staleža. To pomeni, da bo v primeru, 
da upravljanje ribiškega sektorja ne omogoča omejevanja ribolova na uravnoteženo raven (z vidika 
ribjega staleža), ribiška flota ob prostem dostopu še hitreje rasla kot bi rasla v primeru odsotnosti 
subvencij (Porter, 2001, str.47). 
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V trenutnih okoliščinah, v katerih se nahaja ribiški sektor v svetu, je povezava med subvencijami in 
presežnimi zmogljivostmi težje dokazljiva. V položaju, ko je za večino ribjih staležev značilen 
prelov, je glavno vprašanje upravljanja ribiškega sektorja kako zmanjšati velikost ribiških flot. 
Presežne zmogljivosti flot spodbujajo ribiče k preseganju omejitev kot so kvote in podcenjevanje 
dejanskih podatkov pri poročanju, zato je omejevanje ulova zaradi potrebe po ustreznem nadzoru 
zelo težavno. Obstoj presežnih zmogljivosti spodbuja nastanek političnega pritiska na postavljanje 
omejitev ribolova na raven, ki ni v skladu z uravnoteženim razvojem ribiškega sektorja, ki upošteva 
stanje ribjega staleža. Zaradi teh dejstev je v tem trenutku še pomembnejše od vprašanja ali 
subvencije vplivajo na povečevanje flot, vprašanje, kakšen je vpliv subvencij na ukrepe za 
zmanjševanje flot, ki se izvajajo v večini razvitejših držav. Subvencije naj bi imele  podoben vpliv 
na hitrejše povečevanje flot v primeru ribjega staleža, ki ni polno izkoriščen in na počasnejše 
zmanjševanje velikosti flot in zmanjšanje kapitala v ribiškem sektorju tudi v primerih, ko je sektor 
zaradi presežnih zmogljivosti in prelova v resnih finančnih težavah.  
 
Tudi dvostranski ribiški sporazumi, ki omogočajo delu flote ribolov v EEZ druge države, 
predstavljajo obliko subvencioniranja. Plačila iz javnih sredstev drugi državi namreč znižujejo 
stroške dostopa do novih ribolovnih območij za ribiški sektor in s tem posredno vplivajo na 
počasnejše zmanjševanje ribiških flot oziroma pomenijo selitev težav ribiškega sektorja na druge 
države. Posebno sporni so ribiški sporazumi, ki omogočajo dostop na ribolovna območja, kjer so že 
prisotne težave zaradi prelova. Analize učinkov ribiških sporazumov v nekaterih primerih kažejo na 
nastanek in/ali spodbujanje prelova v ribolovnih območjih držav v razvoju85 (Milazzo, 1998, str.77). 
 
3.5.2. Vpliv ustreznega upravljanja ribiškega sektorja na zmanjšanje negativnih učinkov 
subvencioniranja 

 
Zagovorniki subvencioniranja ribiškega sektorja trdijo, da lahko učinkovit sistem upravljanja 
sektorja nevtralizira negativne učinke subvencij na presežne zmogljivosti flot in pojav prelova. 
Arnason (Arnason, 1993, str.336) je na preprostem modelu ugotovil, da subvencije v sistemu 
upravljanja, ki temelji na individualnih prenosljivih kvotah86, ne vplivajo na spremembe ribolovnih 
zmogljivosti in ribjega staleža, razen v primeru, ko so ITQ del TAC. V takem sistemu naj bi 
subvencije pomenile enostaven transfer sredstev v ribiški sektor brez negativnih učinkov. Dokaz o 
obstoju možnosti, da subvencije nimajo negativnih vplivov, pa je manj pomemben, če upoštevamo, 
da upravljanje ribiškega sektorja v večini držav ne temelji na ureditvi lastninskih pravic ampak na 
prostem pristopu z omejitvami, za katerega je značilen t.i. »race for fish«. Zelo malo ukrepov se je 
izkazalo za ustrezne v omejevanju ribolova na ravni, ki bi bila sprejemljiva z vidika ribjega staleža. 
Tudi v primeru, da subvencije ne bi vplivale na povečevanje ribolovnih zmogljivosti, pa je zelo 
verjetno, da bi vplivale na počasnejše zmanjševanje velikosti flot, ki je z današnjega vidika nujen 
proces. Ribiški sektor v svetu brez ustreznega zmanjšanja velikosti flot verjetno ne more vzpostaviti 
uravnoteženega ribolova. Osnovanje upravljanja ribiškega sektorja na subvencijah zaradi 
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prostega (lahko plačljivega) prenosa na druge subjekte. 



  

predpostavke, da lahko ustrezno upravljanje ribiškega sektorja prepreči negativne posledice 
subvencij, se zato zdi nesmiselno. 
 
3.5.3. Ocena učinkov subvencij neposredno usmerjenih v zmanjševanje ribolovnih zmogljivosti 
 
Eno glavnih nerešenih vprašanj upravljanja ribiškega sektorja v svetu je učinek subvencij 
namenjenih zmanjševanju in prilagajanju zmogljivosti ribiških flot. Zagovorniki menijo, da bi te 
subvencije morale imeti nekakšen poseben položaj znotraj sistemov upravljanja, saj naj bi dejansko 
šlo za okoljevarstvene subvencije. Subvencije za umik ladij iz ribiških flot ali umik ribolovnih licenc 
ter subvencije za gradnjo in modernizacijo ladij, ki so vezane na zmanjševanje flot, v mnogih 
državah predstavljajo velik del finančnih sredstev namenjenih ribiškemu sektorju. 
 
V idealnih razmerah bi lahko imele subvencije za razgradnjo ladij velik vpliv na zmanjševanje in 
prilagajanje zmogljivosti flot in bi s tem prispevale k zmanjšanju pritiska na ribji stalež. Izkušnje iz 
večine držav kažejo, da je v razmerah, ko je sektor spodbujen k t.i. »race for fish«, zelo težko 
oblikovati ustrezne sheme za razgradnjo87, ki bi omejile povečevanje zmogljivosti. Sheme lahko z 
umikom ladij iz flot začasno zmanjšajo zmogljivosti, vendar so udeleženci, ki ostanejo v sektorju, še 
vedno spodbujeni k vlaganju v povečevanje svojih zmogljivosti ali učinkovitost opreme, kar lahko 
izniči začetne učinke shem za razgradnjo.  
 
Sistemska ovira uspešnosti shem za razgradnjo v večini držav je dejstvo, da obstaja mnogo 
neaktivnih ribiških ladij, ki posedujejo dovoljenja za ribolov, ki se v primeru dviga donosnosti 
poslovanja zlahka ponovno aktivirajo. Lastniki ladij so zaradi obstoja shem za razgradnjo 
stimulirani za aktivirane takih ladij, saj sredstva za razgradnjo ladij dvigujejo donosnost poslovanja 
in nudijo možnost modernizacije do tedaj neaktivnih ladij. Stanje se še dodatno poslabša v primeru 
ohlapnih pravil, ki lastnikom ladij omogočajo relativno prosto razpolaganje s sredstvi ali ponovno 
uporabo ladij ali opreme na drugih ladjah. Mnoge države so zato začele povezovati sheme z 
ostrejšim nadzorom ribolovne zmogljivosti in ribolovnega napora. Kljub temu tudi ta nadzor ne 
more preprečiti povečevanja zmogljivosti preostalih ladij z uporabo učinkovitejše opreme. Praktično 
nemogoče je preprečiti lastnikom večjega števila ladij uporabo subvencij za razgradnjo za 
tehnološko modernizacijo preostalih ladij. Zmanjševanje števila ladij v flotah ustvarja spodbudo za 
povečevanje zmogljivosti preostalih ladij, saj naj bi to povečalo donosnost njihovega delovanja.  
 
Sheme za razgradnjo so zelo očitno povezane s problemom moralnega tveganja. Obstoj takih shem 
vzbuja v lastnikih ribiških ladij pričakovanja, da bodo sredstva za razgradnjo na voljo tudi v 
prihodnosti in zato znižujejo ocene pričakovanih stroškov vlaganj v nove zmogljivosti. V primerih, 
ko je določanje višine subvencij vezano na podatke o preteklem ulovu, kar naj bi pripomoglo k 
hitremu kratkoročnemu učinku na zmogljivosti, imajo največje koristi tisti, ki so imeli največji ulov. 
To lahko vodi do zaključka, da sheme oziroma subvencije spodbujajo prelov zaradi ustvarjanja 
višjih pričakovanj o prihodnjem donosu. Vse opisane izkušnje o subvencijah za razgradnjo ladij 
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jasno kažejo, da je neumestno pričakovati, da lahko v večjem obsegu vplivajo na dolgoročno 
znižanje ribolovnih zmogljivosti, še več, lahko celo negativno vplivajo na potrebno prilagajanje 
(Porter, 2001, str.20). 
 
3.5.4. Razvoj ribiškega sektorja in liberalizacija mednarodne trgovine 
 
V svetu obstajajo ločena mnenja o pomenu naraščajoče mednarodne trgovine z ribami in ribjimi 
proizvodi v svetu. Nekateri opozarjajo na možnost pritiska na še večje izkoriščanje ribjega staleža, 
drugi trdijo, da lahko izvozni prihodki zagotovijo dodatna finančna sredstva za razvoj ustreznejšega 
upravljanja ribiškega sektorja, predvsem v državah v razvoju, vendar obojim manjka ustreznih 
podatkov in dokazov za potrditev veljavnosti svojih stališč. Kljub temu obstaja zelo verjetna 
povezava med možnostjo uravnoteženega razvoja ribiškega sektorja in mednarodno trgovino, še 
posebno obravnavano področje trgovinskih vidikov ribiškega sektorja so subvencije in dvostranski 
ribiški sporazumi.  
 
V okviru WTO je bilo večkrat izpostavljeno vprašanje učinkov odprave subvencij, ki spodbujajo 
nastajanje presežnih zmogljivosti v ribiškem sektorju88. Njihova odprava naj bi spodbudila 
uravnotežen razvoj sektorja in mednarodne trgovine ter hkrati prispevala k ohranitvi okolja, čeprav 
obstajajo tudi subvencije, ki naj bi učinkovale na zmanjšanje pritiska na ribji stalež in prilagajanje 
ribolovnih zmogljivosti. Nedvomno so potrebne tudi dodatne raziskave ekonomskih, socialnih in 
okoljskih stroškov in koristi večje liberalizacije trgovine v ribiškem sektorju z zmanjšanjem 
carinskih in necarinskih ovir (med njimi subvencij) (Dommen in Deere, 1999, str.14). Učinek 
trgovinskih ovir bi bilo potrebno oceniti na podlagi posamičnega pristopa, tako z vidika ovir kot 
obravnavanih držav. Nekatere države, med njimi Japonska, zagotavljajo stališče, da so uvozne 
omejitve edini učinkovit način vplivanja na ribolovne zmogljivosti v državah s slabo razvitim 
sistemom upravljanja ribiškega sektorja. Na drugi strani države v razvoju kritizirajo uvajanje 
različnih sanitarnih in tehničnih standardov v razvitih državah uvoznicah, ki naj bi omejevalno 
vplivale na mednarodno trgovino.  
 
Omenjena vprašanja, kakor tudi ostala povezana z ribiškim sektorjem, kot so na primer dvostranski 
ribiški sporazumi in regionalne ribiške organizacije, bodo morala biti ustrezno obravnavana v WTO 
v širšem okviru razprav o ribiškem sektorju, mednarodni trgovini in uravnoteženem razvoju. Poleg 
tega bi bilo potrebno rešiti vprašanje pomena inštrumentov in aktivnosti, ki jih uporabljajo razne 
(predvsem okoljevarstvene) interesne skupine z namenom spodbujanja ustreznega upravljanja 
ribiškega sektorja, kot so na primer bojkoti nakupa z vidika izvora spornih vrst rib, zahteve za 
ustrezno certificiranje in uporaba znakov za okolje89. Zagovorniki liberalizacije trgovine trdijo, da bi 
bilo potrebno preučiti pomen teh aktivnosti, saj bi lahko šlo za prikrite protekcionistične ukrepe.  
 

                                                 
88 Avstralija, Peru, Filipini in ZDA so predlagale podrobnejše analize učinkov subvencij v ribiškem sektorju. 
89 Angl.: Ecolabelling. 



  

Dvostranski ribiški sporazumi med razvitimi državami in državami v razvoju so za slednje zelo 
pomembni kot vir dodatnih proračunskih prihodkov, vendar imajo lahko tudi možne negativne 
učinke na ribji stalež, okolje in celo dolgoročni razvoj teh držav. Z vidika mednarodne trgovine se 
postavlja vprašanje ali naj bi bili ti sporazumi obravnavani kot storitve v okviru GATS sporazuma90 
(Dommen in Deere, 1999, str.18).  Nadaljnji razvoj ribiškega sektorja skriva mnogo pasti, nerešenih 
vprašanj in konfliktov med cilji uravnoteženega razvoja in ohranitve ribjega staleža ter trgovinskimi 
pravili; prvi zahtevajo ukrepe, ki mnogokrat pomenijo določeno omejevanje trgovine. Na 
mednarodni ravni na žalost še ni napočil čas za sprejetje sporazuma, ki bi omogočal ukinitev 
subvencij, ki imajo neposreden ali posreden vpliv na ribji stalež in poslabšanje stanja v morskem 
ekosistemu ter vplivajo na onemogočanje proste trgovine.   
 
Od ustanovitve WTO leta 1995 do danes je prišlo do velikega zasuka v politični obravnavi subvencij 
v ribiškem sektorju in vedno več je spodbud za njihovo vključitev v okvir pogajanj o mednarodni 
trgovini. Subvencije v ribiškem sektorju niso več obravnavane le z vidika učinkovitosti in 
enakopravnosti v mednarodni trgovini ampak tudi z vidika ohranitve naravnih virov. Zaradi 
okoljskih vplivov mednarodne trgovine je bil oblikovan Odbor za trgovino in okolje, v okviru 
katerega so se začele prve razprave o učinkih ukinitve subvencij v ribiškem sektorju na okolje. 
Pokazale so se razlike v pogledih najpomembnejših držav v ribiškem sektorju. Predvsem Nova 
Zelandija in ZDA so zagovarjale stališče, da imajo subvencije namenjene ribičem, lastnikom ladij in 
ladjedelnicam običajno učinek na povečevanje ribolovnih zmogljivosti ter da ima večina subvencij 
negativen učinek na ohranjanje naravnih virov zaradi že obstoječih presežnih zmogljivosti in težav 
zaradi prelova. Nekateri drugi udeleženci razprav, med njimi EU, so vplivu subvencij na prelov 
pripisovali manjši pomen in poudarjali razlikovanje med učinki posameznih vrst subvencij. 
 
Zelo verjetno bo za sprejetje reforme sistemov subvencioniranja ribiškega sektorja v svetu potrebno 
poenotenje delovanja in sodelovanje med različnimi mednarodnimi organizacijami. Organizacije bi 
morale med članicami razširiti konsenz o nujnosti sprememb, poleg tega pa bi bilo nujno poenotiti 
metodologijo analiziranja povezanosti med subvencijami in naravnimi viri ter subvencijami in 
mednarodno trgovino. Na potezi je vsekakor tudi WTO, ki bi morala v primeru jasnih dokazov o 
negativnih učinkih subvencij na trgovino oblikovati pravila za njihovo dodeljevanje v ribiškem 
sektorju. 

 
4..  GGLLAAVVNNEE  ZZNNAAČČIILLNNOOSSTTII  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  VV  EEVVRROOPPSSKKII  UUNNIIJJII 
 
Svetovna proizvodnja ribiškega sektorja predvsem na račun Kitajske v zadnjih letih stabilno narašča, 
delež Evropske unije znaša okoli 5%, kar pomeni, da je tretja največja proizvajalka za Kitajsko in 
Perujem. Najpomembnejši državi za ribiški sektor EU sta Danska in Španija; z vključitvijo desetih 
novih članic v letu 2004 se je proizvodnja EU povečala za približno desetino. Evropska unija je 
zaradi premajhne domače proizvodnje glede na povpraševanje eden najpomembnejših trgov za ribe 
in ribje proizvode, čeprav velik del predstavlja trgovina med članicami. Ribiški sektor nudi 

                                                 
90 Angl.: General Agreement on Trade in Services. 



  

zaposlitev le majhnemu delu prebivalcev EU, vendar v nekaterih regijah skoraj edino možnost 
zaposlitve. 
 
44..11..  RRIIBBOOLLOOVV  IINN  RRIIBBOOGGOOJJSSTTVVOO  VV  EEVVRROOPPSSKKII  UUNNIIJJII  
 
Evropska unija je v svetovnem merilu mnogo bolj pomembna v ribolovu kot ribogojstvu, čeprav so 
bile nekatere članice med začetnicami razvoja ribogojstva. Pomanjkanje ustreznega prostora za 
ribogojstvo in težave z ribjim staležem v vodah EU, ki pomenijo upad količin ulova, silijo EU v 
sklepanje ribiških sporazumov s tretjimi državami, predvsem afriškimi. Ribiški sektor v EU je kljub 
dejstvu, da članice in EU namenjajo znatna sredstva za ustrezno preoblikovanje in racionalizacijo 
poslovanja, zaradi različnih vzrokov v težavah. Trendne napovedi kažejo91, da naj bi se količine 
ribolova v naslednjih desetletjih drastično zmanjšale, pozitivni trend naj bi beležilo le morsko 
ribogojstvo. Tudi to kaže, da postaja vedno bolj pereče vprašanje učinkovitosti dosedanjih ukrepov 
upravljanja ribiškega sektorja in nujnosti korenitih sprememb. 
 
4.1.1. Pomen ribolova v Evropski uniji 
 
Količina ulova v EU se v zadnjih desetletjih predvsem zaradi prelova nekaterih tržno 
najpomembnejših vrst zmanjšuje. Zaradi vedno manjše domače ponudbe in hkrati precej omejenega 
uvoza vrednost ulova narašča. Celotna količina morskega ribolova petnajstih članic EU je leta 2002 
znašala 5,5 milijona ton, kar je 9% manj kot leta 199092, vrednost je presegala 6 milijard evrov. Po 
količini ulova je glavna proizvajalka Danska z 1,4 milijarde ton ali četrtino ulova EU, vendar gre 
podobno kot v primeru Švedske za ribje vrste nižje vrednosti, saj je ulov namenjen predvsem 
predelavi v ribje olje in ribjo moko. Med pomembnejšimi članicami v morskem ribolovu so še 
Španija, Velika Britanija in Francija, v katerih ulov presega pol milijona ton. Skupna količina ulova 
štirih najpomembnejših članic je predstavljala 65% ulova EU, kar pomeni precejšnjo koncentracijo. 
Količina morskega ribolova desetih novih članic EU je tega leta znašala nekaj več kot pol milijona 
ton, kar pomeni, da je vstop novih članic v začetku leta 2004 povečal količino ulova v morju za 
manj kot desetino. Morski ribolov je najbolj razvit na Poljskem in v Baltskih državah, vendar so z 
vidika celotne EU petindvajsetih članic posamezne novinke nepomembne, tako je delež Poljske leta 
2002 znašal le 3,3% skupne količine ulova.  
 
Z vidika prihodnosti EU je potrebno omeniti, da bi Islandija z ulovom 2,1 milijona ton rib in 
Norveška z 2,7 milijona ton rib v letu 2002 ob priključitvi EU93 postali najpomembnejši članici v 
morskem ribolovu, prav tako velik bi bil pomen Ferskih otokov s pol milijona ton ulova. Skupna 
količina ulova treh držav, s katerimi si EU deli ribolovna območja severovzhodnega Atlantika, je 
tega leta je presegala 40% ulova EU. Njihov vstop bi imel še večji učinek kot ga je imel vstop 
Španije in Portugalske leta 1986, ko je količina ulova EU porasla za četrtino.  
 
                                                 
91 Priloga 1. 
92 Priloga 21. 
93 Na Norveškem sta bila izvedena dva neuspela referenduma o vstopu v Evropsko unijo v letih 1972 in 1992. 



  

Morski ribolov kot najpomembnejša veja ribiškega sektorja EU je zaradi težav, ki so v veliki meri 
podobne težavam v ostalem svetu, v krizi že od osemdesetih let. V letu 2002 je ulov predvsem 
zaradi upada ribolova v Španiji, kjer se je ulov v letu dni zmanjšal za 200.000 ton, dosegel najnižjo 
raven v zadnjih petdesetih letih. Količina ulova se je v petnajstih članicah EU (pred zadnjo širitvijo) 
od leta 1950 neprekinjeno povečevala do leta 1968, ko je količina ulova prvič presegla sedem 
milijonov ton in do leta 1973, ko je bila dosežena verjetno nikoli več ponovljiva količina 7,4 
milijona ton. V sedemdesetih letih je prišlo do prve krize ribolova, saj je ulov do konca desetletja 
upadel na 6,2 milijona ton. Za osemdeseta je bila značilna stagnacija ulova med 6,7 in 7 milijoni ton 
ulova, v letih 1989-1990 pa je sledil velik padec na 6 milijonov ton. Do leta 1995 je ulov ponovno 
naraščal in dosegel sedem milijonov ton, sledila pa so najslabša leta v zadnjih desetletjih, ko se je 
ulov do leta 2002 zmanjšal na rekordno nizkih 5,5 milijona ton, kar je za četrtino manj kot le sedem 
let prej in pomeni vrnitev na raven ulova iz začetka šestdesetih let. Kriza v devetdesetih letih je 
najbolj občutna v državah, ki niso usmerjene v ribolov v Severnem morju, tako je najmanjši upad 
zaznati v ribolovu Danske, precej bolj pa na primer v Španiji.  
 
Podatki za Poljsko, državo z najbolj razvitim morskim ribolovom med novimi članicami, kažejo 
podobno sliko kot v primeru že predstavljenih petnajstih članic skupaj, količine ribolova so od leta 
1950 do 1975 narasle za skoraj desetkrat na 770.000 ton, potem pa se prav tako naglo zmanjševale 
(z drugim vrhom leta 1983) na 204.000 ton v letu 2002. Od leta 1990 do 2002 se je ulov v desetih 
novih članicah zmanjšal iz 1,5 milijona ton na 568.000 ton oziroma za skoraj trikrat, najverjetneje 
zaradi izgube ruskega trga za ribiški sektor baltskih držav.  
 
Napovedi na podlagi izračunanih funkcij trenda kažejo94, da naj bi se pomen morskega ribolova v 
razširjeni EU v naslednjih letih močno zmanjšal. Leta 2002 je morski ribolov prispeval štiri petine 
skupne količine ribiškega sektorja držav razširjene EU (upoštevane tudi nove članice), do leta 2020 
naj bi se ta delež zaradi prepolovitve ulova zmanjšal na 63%.  
 
Celinski ribolov v EU je mnogo manj pomemben95, saj je skupna količina ulova v 25 članicah EU 
leta 2002 znašala 122.475 ton (84.846 v 15 članicah), kar je le 2% količine morskega ribolova. 
Celinski ribolov je najbolj razvit na Finskem, sledijo Nemčija in Poljska. Količina celinskega 
ribolova je naraščala do leta 1980, sledila je počasna rast in upadanje v devetdesetih letih (upad 
količine ulova za 18% v obdobju 1990-2002). Vsi podatki o celinskem ribolovu so manj zanesljivi 
in ne pokažejo celotne slike, saj se ribolov odvija tudi kot rekreativna dejavnost, izven delovnega 
časa in pogodbenih razmerij. Trendne napovedi na podlagi podatkov iz obdobja 1950-2002 kažejo, 
da naj bi se količina celinskega ribolova do leta 2010 zmanjšala za tretjino, leta 2020 pa naj bi 
celinski ribolov skoraj izginil (trendna napoved 940 ton). 
 
 
 

                                                 
94 Priloga 1. 
95 Priloga 22. 



  

4.1.1.1. Ribiška flota Evropske unije 
 
Ribiška flota EU se med članicami močno razlikuje tako po številu registriranih ladij kot po njihovi 
moči in bruto tonaži. V floti EU so najpomembnejši tipi ribiških ladij ladje s potegalkami, ladje za 
ribolov s parangalom, ladje z vlečnimi mrežami in ladje z zaporno plavarico oziroma krožno mrežo. 
Večino flote predstavljajo ribiške ladje dolžine pod deset metrov, ki so večinoma družinske ladje in 
so zelo prisotne predvsem v Sredozemlju. Z vidika ekonomske aktivnosti ribiškega sektorja so 
pomembnejše večje ladje dolžine od 20 do preko 100 metrov, ki so usmerjene predvsem v ribolov v 
Severnem morju in ribolov na podlagi ribiških sporazumov v vodah ob afriški obali. Po podatkih iz 
leta 1998 je znašal delež ladij EU s palubo in motornim pogonom približno 7% svetovne flote, kar je 
približno usklajeno z deležem EU v skupni količini morskega ribolova tega leta (približno 8%) 
(FAO Information Division, 2002, str.16).   
 
V letu 2002 je bilo v članicah registriranih 90.515 ribiških ladij z 7,26 milijona kW skupne moči 
motorjev in 1,96 milijona ton skupne tonaže96. Grčija je imela največje število ladij (19.747 oziroma 
22%), vendar je preko 90% ladij dolžine pod 10 metrov; podoben sklep nudijo podatki za Italijo, ki 
ima drugo najštevilčnejšo floto. Za obema sredozemskima državama sta največji ribiški sili EU, 
Španija in Portugalska. Španska flota je leta 2002 predstavljala četrtino flote EU po tonaži oziroma 
petino po moči motorjev, kljub dejstvu, da je okoli 75% ladij dolžine pod deset metrov. Grčija, 
Italija in Španija so imele skupaj več kot polovico skupnega števila ladij v EU; med večjimi so še 
danska, britanska in francoska flota.  
 
Skupna ribolovna zmogljivost flote EU se zadnjih desetletjih zmanjšuje, saj je flota prevelika za 
razpoložljive ribje staleže in zato neekonomična. Evropska unija spodbuja zmanjševanje flote in 
poskuša olajšati posledice prehoda v stanje, ko bodo flote bolje usklajene s staleži oziroma 
naravnimi viri, hkrati pa podpira modernizacijo flote z namenom ohranitve konkurenčnosti na 
mednarodnem trgu97 (Commission of the European Communities, 1998, str.3). V obdobju od leta 
1990 do 2002 se je flota EU zmanjšala za 7,4% po bruto tonaži in 17,4% po moči motorjev flote, 
vendar je upad velikosti med članicami zelo različen98. Najbolj sta se zmanjšali floti Španije in 
Portugalske, zmanjšujejo se tudi danska, nemška, italijanska in grška flota. V Franciji, Irski in na 
Nizozemskem se je ribolovna zmogljivost flot v omenjenem obdobju celo povečala, v Veliki 
Britaniji pa je učinek sprememb mešan (povečanje bruto tonaže flote in zmanjšanje moči motorjev). 
V zadnjih osmih letih se je velikost flote EU zmanjševala za okoli 1,2% letno po številu ladij, 1,4% 
po moči motorjev in 0,9% po bruto tonaži, kar pomeni, da se struktura flote spreminja v smer 
relativno zmogljivejših ladij99. Razlike med članicami kažejo, da so bili ukrepi EU za uravnoteženje 
velikosti flot z razpoložljivim staležem in za ohranitev relativnih razlik v velikosti flot med 
članicami različno uspešni, ne smemo pa zaobiti resnih kritik o načinu ugotavljanja velikosti flot in 
zanesljivosti podatkov, ki jih posredujejo članice.  

                                                 
96 Priloga 23. 
97 Več v predstavitvi CFP, točka 6. 
98 Priloga 24. 
99 Priloga 25. 



  

Kljub želji EU po omejevanju velikosti flot, kar bi omogočilo boljšo usklajenost s stanjem ribjih 
staležev, pa se običajno dogaja, da se flote zmanjšujejo v segmentih manjših in ekonomsko manj 
učinkovitih ladij, ki so v veliki meri v družinski lasti, dosti manj pa v najbolj učinkovitih segmentih 
flot, ki k težavam zaradi prelova prispevajo največ.  
 
4.1.1.2. Stanje ribjega staleža v ribolovnem območju Evropske unije 
 
Za ribji stalež v vodah EU je podobno kot v primeru večine razvitih držav značilno, da je zaradi 
prelova močno ogrožen. Evropska unija in članice se težav zelo zavedajo, saj se odražajo v 
nakopičenih ekonomsko socialnih težavah sektorja in v sektorju zaposlenih ljudi ter v manjši 
učinkovitosti poslovanja. Kljub precejšnjim naporom pa se pritisk na ribji stalež ni ustrezno 
zmanjšal na raven, ki bi lahko zagotovila obnovo najbolj ogroženih vrst. Količine odraslih pridnenih 
vrst rib, kot so polenovka, vahnja in morski list, so se po ocenah ICES100 v zadnjih 25 letih v 
mnogih primerih občutno zmanjšale. V povprečju naj bi bile njihove količine konec devetdesetih let 
okoli 90% manjše kot začetku sedemdesetih. Upad iztovorjenih količin je podoben, v primerih 
nekaterih vrst kot je polenovka pa naj bi bil upad še večji. Biomasa pelagičnih vrst rib, kot so slanik 
in belica, in industrijskih vrst (predvsem namenjenih za predelavo) naj bi se po obnovi staleža 
slanika v istem obdobju povečala za 20% (ICES, 2002, str.51). 
 
Splošni trend naraščanja deleža rib v ribjih staležih, ki so ujete vsako leto101, je razlog za zmanjšanje 
količine odraslih rib. V zadnjih letih je za veliko vrst rib delež odraslih rib zelo blizu minimalne 
količine, ki zagotavlja veliko verjetnost uravnoteženosti102, kljub temu, da so bili ti deleži v 
preteklosti mnogo višji. Z biološkega stališča je ohranitev velikega števila ribjih vrst odvisna od 
obsega ribolova; trenutno je tveganje največje za pridnene vrste, ki imajo visoko tržno vrednost.  
 
Razmere na posameznih morskih področjih, ki ležijo okoli EU, so različne. Stanje v Baltskem morju 
trenutno velja za nevzdržno103. Morje v Biskajskem zalivu in severno do Iberskega polotoka je z 
vidika ribiškega sektorja precej bogato s kar nekaj tržno zanimivimi vrstami rib, kot so tuna, oslič, 
sardina, sardela, skuša ter tudi z nekaj vrstami mehkužcev. V Severnem morju okoli Velike Britanije 
so najpomembnejše vrste rib polenovka, vahnja, belica, različne vrste morskih listov, slanik, 
norveški jastog in morski rakec ter nekatere vrste namenjene industrijski predelavi; okoli Norveške 
in Islandije prevladuje ribolov na polenovko, vahnjo, slanik, belico in nekatere globokomorske 
vrste. V Severnem morju ni uspelo zaustaviti upada staleža pridnenih vrst in obdržati stalež 

                                                 
100 Angl.: The International Council for the Exploration of the Sea, krajše ICES. ICES koordinira in spodbuja morske 
raziskave v Severnem Atlantiku, kar vključuje tudi Baltsko in Severno morje. Povezuje preko 1.600 raziskovalcev iz 19 
držav članic (Belgija, Kanada, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Islandija, Irska, Latvija, Litva, Nizozemska, 
Norveška, Poljska, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska, Velika Britanija). Od tu dalje ICES. 
101 Naraščanje stopnje umrljivosti rib. 
102 Angl.: Precautionary levels of stock biomass. Previdnostna biomasa: ocenjevanje meje biomase (raven ribjega staleža 
na katerem je razmnoževanje ogroženo) je težko in je običajno le statistični približek. Z namenom upoštevanja 
negotovosti je izračunana dodatna raven ribjega staleža, ki naj bi delovala kot previdnostni ukrep, imenovana 
previdnostna biomasa. Boljši kot so podatki o določenem ribjem staležu, manjša je razlika med previdnostno biomaso in 
mejo biomase.  
103 V Baltskem morju je ribolov usmerjen skoraj izključno na polenovko, slanik in sprat (vrsta polenovke). 



  

morskega lista na ravni, ki bi bila v skladu s previdnostnim pristopom, kar bi lahko izboljšalo tudi 
ekonomski položaj ribiškega sektorja. V vodah zahodno od EU se stopnja umrljivosti rib povečuje 
še hitreje, kot je bilo to v preteklosti značilno za Severno morje. Znanstveni podatki za Sredozemsko 
morje so večinoma nepopolni, vendar prevladuje mnenje, da ribolov na večino vrst rib močno 
ogroža prelov (Commission of the European Communities, 2002a, str.27). 
 
4.1.2. Pomen ribogojstva v Evropski uniji 
 
Ribogojstvo ima podobno funkcijo kot ribolov, saj zagotavlja dotok različnih vrst rib (in školjk) na 
tržišče EU in podobno kot ribolov običajno zagotavlja dragocena delovna mesta v regijah v katerih 
ni veliko drugih možnosti zaposlovanja. V zadnjih petnajstih letih je pomen ribogojstva v svetu 
močno porasel, v manjši meri tudi v okviru EU. Ribogojstvo ima v nekaterih članicah dolgo 
tradicijo, s to dejavnostjo se ukvarjajo tako posamezniki kot velika mednarodna podjetja. 
Ribogojstvo v EU sestavljajo tri glavne dejavnosti: morsko ribogojstvo, morska vzgoja školjk in 
ribogojstvo v sladkih vodah. 
 
Ribogojstvo postaja vedno pomembnejši del ribiškega sektorja članic, kar zlasti velja za morsko 
ribogojstvo. Količina vzgojenih rib je do leta 1998 vseskozi naraščala, tega leta je količina v 15 
članicah prvič presegla en milijon ton; sledila so tri leta stagnacije in občuten padec za 8% glede na 
predhodno leto na 963.216 ton v letu 2002. Vrednost proizvodnje je bila ocenjena na približno 1,5 
milijarde evrov. Za to dejavnost je značilno, da je bolje razvita le v nekaj članicah, saj proizvodnja 
Španije, Francije, Velike Britanije in Italije presega tri četrtine skupne proizvodnje. Najdaljšo 
tradicijo imata Francija in Nizozemska, v Španiji se je morsko ribogojstvo začelo razvijati v začetku 
osemdesetih, v Veliki Britaniji pa zelo naglo v devetdesetih letih104. Vrednost vzgojenih rib je 
najvišja v Franciji in Veliki Britaniji (predvsem losos), ne glede na relativno majhno količino je 
zaradi vzgoje visoko cenjenih brancina in orade zelo pomembna tudi Grčija. V novih članicah je 
ribogojstvo razvito na Cipru, Malti in Sloveniji, vendar v zelo skromnem obsegu. Na Norveškem se 
je ribogojstvo močno razvilo v devetdesetih, količina proizvodnje se je v obdobju 1990-2002 
potrojila na preko pol milijona ton, kar predstavlja več kot polovico količine, ki je proizvedena v EU 
(ICES, 2002, str.64). 
 
V letu 2002 je 963.216 ton rib vzgojenih v morju in dodatnih 233.179 ton v celinskem ribogojstvu105 
v EU pomenilo eno petino količine ribolova v petnajstih članicah EU tega leta. Pomen ribogojstva 
narašča tako zaradi širjenja ribogojstva kot upada ribolova; leta 1980 je proizvodnja dosegala le 
desetino ribolovne, vendar je naraščanje pomena kljub temu počasnejše kot v ostalem svetu. Razvoj 
celinskega ribogojstva se je v devetdesetih letih ustavil (rast v obdobju 1990-2002 le 5%) oziroma 
po letu 1997 celo upada. Porazdelitev celinskega ribogojstva med članicami je bolj enakomerna kot 
pri morskem ribogojstvu, najpomembnejše članice so Francija, Nemčija, Italija in Danska; med 
novimi članicami, katerih skupna količina dosega petino petnajstih članic, pa Poljska in Češka.  

                                                 
104 Priloga 26. 
105 Prilogi 26 in 27. 



  

Na podlagi izračunanih funkcij trenda za morski in celinski ribolov, osnova so količinski podatki za 
obdobje 1950-2002106, je mogoče sklepati, da bi lahko prišlo do nadaljnjega razvoja morskega in 
stagnacije celinskega ribogojstva. Do leta 2020 naj bi se količina proizvodnje morskega ribogojstva 
povečala za 70% na preko 1,6 milijona ton, kar naj bi predstavljalo že tretjino proizvodnje ribiškega 
sektorja razširjene EU. Morsko ribogojstvo naj bi tako bilo edina gonilna sila razvoja ribiškega 
sektorja, saj naj bi se količine celinskega ribogojstva zmanjševale, podobno kot se to predvideva za 
ribolov. 
 
Zaradi porasta obsega ribogojstva, tehnološkega napredka in večjih izkušenj počasi narašča tudi 
pomen bolj eksotičnih vrst rib, raznovrstnost pa pomeni večjo ponudbo in večjo konkurenčnost v 
tekmi s svetovno konkurenco. Kljub nagli rasti pa se je ribogojstvo znašlo pred težavami, saj je 
proizvodnja hrane v EU postala mnogo bolj konkurenčna dejavnost, poleg tega pa na ribogojstvo 
pogosto vplivajo nihanja v povpraševanju. Zaradi večje okoljske osveščenosti in težnji po zaščiti 
naravnih virov so bili uvedeni strožji ukrepi in za delovanje ribogojstva je potrebnih mnogo več 
različnih dovoljenj. Kljub splošno ugodnim razmeram za nadaljnji razvoj pa se ribogojstvo sooča 
tudi z večjimi težavami v obliki konfliktov interesov, kot je dejstvo, da ga mnogi razumejo kot 
grožnjo drugim sektorjem gospodarstva. Razvoj ribogojstva pogosto obtožujejo akterji v turističnem 
sektorju zaradi razvoja na področjih, ki bi jih lahko uporabili v druge namene ter zaradi 
onesnaževanja vode. Podjetja so pod stalnim pritiskom možnih tehničnih težav in tveganja razširitve 
bolezni (ki lahko pomenijo uničenje celotnih jat rib). Najverjetneje bi bila potrebna večja 
konsolidacija dejavnosti, ki bi vključevala oblikovanje prostovoljnih združenj, ki bi skrbela za 
podporo racionalizaciji proizvodnje, za stabilnejše tržne razmere in hitrejšo uporabo rezultatov 
raziskav in tehnoloških izboljšav (Commission of the European Communities, 1998, str.35). 
 
Razvoj ribogojstva je eden od načinov za zmanjševanje posledic upada ribjega staleža. V zadnjem 
desetletju je proizvodnja v ribogojstvu na območju EU porasla za eno tretjino in kot že omenjeno, 
predstavlja eno petino celotne proizvodnje ribiškega sektorja. Pomen ribogojstva je z vrednostnega 
vidika še pomembnejši kot iz količinskega, kljub vsemu pa se ribogojstvo v EU ne razvija tako hitro 
kot v ostalem svetu. Evropska unija z ukrepi CFP in finančno pomočjo poskuša zagotoviti ustrezno 
pomoč, ki naj bi pripomogla k razširitvi ponudbe na nove vrste rib in k boljšemu trženju, kar bi 
zagotovilo ekonomski obstanek ribogojstva tudi v prihodnosti. Sredstva, ki jih EU namenja za 
ribogojstvo v okviru CFP so kljub temu precej skromna v primerjavi s sredstvi namenjenimi podpori 
ribolova107. Ribogojstvo bi lahko ustvarilo nova delovna mesta v regijah z visoko stopnjo 
brezposelnosti in ponuja možnosti sezonske zaposlitve zaradi kratke turistične ali ribolovne sezone v 
ostalih regijah.  
 
 
 
 

                                                 
106 Priloga 1. 
107 Priloga 29. 



  

44..22..  PPOOMMEENN  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  VV  GGOOSSPPOODDAARRSSTTVVUU  EEVVRROOPPSSKKEE  UUNNIIJJEE  IINN  PPOOMMEENN  
ZZAA  ZZAAPPOOSSLLOOVVAANNJJEE    
 
Evropska unija je bila ustanovljena za zagotovitev miru in napredka v Evropi. Med usmeritvami za 
dosego tega cilja je tudi spodbujanje ekonomskega razvoja v regijah, ki imajo težave z 
nezaposlenostjo in pomanjkanjem razvojnih možnosti. Ribištvo in ribogojstvo sta pomembni 
gospodarski dejavnosti v EU in čeprav ribiški sektor prispeva manj kot 1% skupnega BDP, sta 
pogosti dejavnosti ravno v manj razvitih območjih in obalnih predelih ter imata zato pomembno 
vlogo pri zagotavljanju ekonomske in socialne kohezije v EU (Commission of the European 
Communities, 1998, str.2).  
 
Ribištvo lahko označimo kot izkoriščanje ribjega staleža, ki se izvaja predvsem zaradi eksistenčnih, 
ekonomskih in prostočasnih razlogov. Ena najpomembnejših koristi ribištva, poleg zagotavljanja 
hrane, je ekonomsko socialni vpliv na delovna mesta in dohodke, ne le v ribiškem sektorju, temveč 
tudi v nadrejenih in podrejenih povezanih dejavnostih. Na žalost ribištvo prinaša omenjene koristi 
večinoma v regijah, kjer je malo drugih možnosti za izvajanje ekonomskih aktivnosti. Podobno kot 
drugod po svetu je zaposlovanje v EU pod vplivom različnih dejavnikov; kot v drugih dejavnostih 
vezanih na naravne vire obstaja močan vpliv ponudbe in povpraševanja ter konkurenčnih pritiskov. 
Kapitalski vložki, ki naj bi povečevali učinkovitost in produktivnost, pogosto pomenijo manjše 
potrebe po delovni sili, na drugi strani pa zahteve po višjih varnostnih in higienskih standardih 
zvišujejo stroške, kar prav tako vpliva na število zaposlenih.  
 
Glavni dejavnik, ki vpliva na ribiški sektor v celoti in znotraj njega na delovno silo, je velikost flote 
EU glede na razpoložljiv ribji stalež. Ribiški sektor pritiska na povečevanje subvencioniranja, ki ima 
pozitiven učinek tako na ekonomsko učinkovitost poslovanja kot ohranitev delovne sile, vendar so ti 
ukrepi v večji meri oblika prenašanja težav v prihodnost. Evropska unija je razpeta med skrbjo za 
ohranjanje delovnih mest in ekonomsko socialnih razmer v manj razvitih regijah in na drugi strani 
med ukrepe CFP, ki poskušajo prilagoditi velikost sektorja razpoložljivim virom. Aktivnosti za 
prestrukturiranje ribiškega sektorja so običajno povezane z nezaposlenostjo in socialnimi težavami 
ljudi, ki živijo v okolju, kjer ni veliko možnosti izbire zaposlitve. Ti negativni učinki so še posebno 
močni v regijah, kjer ima ribiški sektor močan vpliv na povezane dejavnosti (Goulding, 2000, str.1). 
 
V Evropski uniji je bilo leta 1997108 v ribolovu, ribogojstvu, predelovalnem sektorju in nekaterih 
povezanih dejavnostih (npr. v vzdrževanju, gradnji ladij, distribuciji in prodaji rib) zaposlenih 
526.034 ljudi, kar je predstavljajo 0,33% celotne delovne sile EU, vendar je ta podatek varljiv, saj je 
v nekaterih regijah, močno vezanih na ribiški sektor, ta delež mnogo višji. Ribolov je zagotavljal 
251.685 delovnih mest, 96.365 predelovalni sektor in 55.681 ribogojstvo; ocena delovnih mest v 
povezanih dejavnostih znaša 121.913 zaposlenih109. Predvsem v primeru slednjega podatka obstaja 
možnost manjše zanesljivosti, saj se v Veliki Britaniji, Grčiji in na Portugalskem zaposleni v 

                                                 
108 Novejši popolni podatki za celotno EU niso na voljo. 
109 Priloga 29. 



  

distribuciji rib in ribjih proizvodov ne vodijo kot del ribiškega sektorja. Poleg tega je v večini 
uradnih statistik podcenjena zaposlenost v ribolovu v celinskih vodah, saj gre običajno za delo za 
krajši delovni čas. Nekatere študije poskušajo izboljšati ocene zaposlenosti v ribiškem sektorju z 
uporabo multiplikatorjev; na tej podlagi se v omenjenem letu skupno število delovnih mest vezanih 
na ribiški sektor povzpne na 580.000-600.000 v letu 1997 (Goulding, 2000, str.11). 
 
Največje število zaposlenih v ribiškem sektorju je leta 1997 imela Španija, 132.631 ali četrtino vseh 
v EU, sledile so Italija s petino zaposlenih in Francija z 12,7% zaposlenih. Ti podatki kažejo, da 
ribiški sektor v EU zagotavlja večino delovnih mest le v nekaj članicah; delež omenjenih treh držav 
skupaj z Grčijo, Portugalsko in Veliko Britanijo znaša preko 80% vseh delovnih mest110. Z vidika 
posameznih regij znotraj članic je ribiški sektor gotovo najbolj pomemben za sever Španije111 s 
94.148 zaposlenimi v ribiškem sektorju, kar znaša skoraj petino vseh zaposlenih v EU.  
 
Podobna razporeditev zaposlenosti kot v ribiškem sektorju v celoti je značilna tudi za ribolov v EU, 
kjer je velika večina zaposlenih v morskem ribolovu. Španija je vodilna sila z 68.275 registriranimi 
ribiči (27%), sledijo Italija in Grčija, kar odraža dejstvo, da je večina flote slednjih dveh držav 
sestavljena iz manjših ribiških ladij. Nemčija, Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Finska in 
Belgija so imele skupaj 25.323 ribičev, kar je približno enako številu ribičev v Franciji, ki je z 
desetino ribičev EU na petem mestu. Z vidika razdelitve na zaposlene za polni in krajši delovni čas 
(pomanjkljivi podatki) je delo za krajši delovni čas zelo pomembno v nekaterih regijah na atlantski 
obali Španije (40% vseh zaposlenih) in na Finskem (66%). Na Danskem so vsi registrirani ribiči 
zaposleni za polni delovni čas, velika večina pa v regijah severne Španije; samo v Grčiji je delež 
ribičev v celotnem številu zaposlenih v članici večji od 1%. 
 
Ribogojstvo je v letu 1997 nudilo 11% vseh delovnih mest v ribiškem sektorju, od tega štiri petine v 
morskem ribogojstvu. Vodilni državi sta Španija in Francija, v katerih je razvito predvsem morsko 
ribogojstvo; skupaj sta nudili 55% vseh delovnih mest v ribogojstvu. Večina zaposlenih dela v 
ribogojstvu mehkužcev, brancinov in lososov. V celinskem ribogojstvu je bilo le 11.045 
registriranih zaposlenih (1,8%), število presega 1.000 le v Nemčiji, Italiji, Franciji in Veliki 
Britaniji, vendar zaradi pomanjkljivih podatkov obstaja možnost podcenjenosti skupnega števila 
(Goulding, 2000, str.29). 
 
Število ribičev v EU je predvsem zaradi težav z upadanjem ribjega staleža in tehničnega napredka, 
ki povečuje produktivnost, v upadu v povprečju za kar 2% letno. Zaradi tega so v EU že opazne 
spremembe v ekonomski odvisnosti določenih regij od ribiškega sektorja, kot na primer v nekaterih 
španskih regijah, ki so bile močno odvisne od ribolova in predelovalne dejavnosti. V obdobju 1990-
1997 je izgubilo delo 66.000 ljudi v ribolovu, kar je pomenilo upad števila delovnih mest za petino; 
v istem obdobju se je zmanjšalo število delovnih mest v predelovalnem sektorju za 14%. Njihova 
aktivnost zagotavlja delovna mesta v predelovalnem sektorju kakor tudi v drugih dejavnostih kot so 
                                                 
110 Prav tam. 
111 Regije Galicija (glavni center), Asturias, Cantabria, Basque Country, Rioja, Navarre, Aragon, Madrid, Castile-Leon, 
Castile-La Mancha. 



  

pakiranje, transport in trgovina z ribami in ribjimi proizvodi ter v pristaniščih in ladjedelnicah 
(Banks, 1999, str.3).  
 
44..33..  MMEEDDNNAARROODDNNAA  TTRRGGOOVVIINNAA  ZZ  RRIIBBAAMMII  IINN  RRIIBBJJIIMMII  PPRROOIIZZVVOODDII  VV  EEVVRROOPPSSKKII  UUNNIIJJII  
 
Kot je že bilo predstavljeno112, je EU eden najpomembnejših trgov za ribe v svetu, saj mednarodna 
trgovina poteka večinoma v smeri iz držav v razvoju v razvite države. Med državami z največjim 
uvozom rib so večinoma članice EU, vendar velik del menjave predstavlja trgovina med članicami. 
Članice EU so leta 2002 izvozile skoraj 13 milijon ton rib, največje izvoznice so bile Danska, 
Španija in Nizozemska, vse z manj kot 5% deležem svetovnega izvoza113. Skupen izvoz rib iz članic 
EU je znašal 22% svetovnega izvoza, kar postavlja EU na prvo mesto v svetu (kitajski delež v 
svetovnem izvozu je bil manjši od 8%). Pomen EU za izvoz rib v svetu se ne spreminja bistveno, v 
zadnjih petindvajsetih letih se je delež EU vedno gibal okoli petine. Pomen članic je še 
pomembnejši v uvozu, saj je uvoz 22 milijonov ton rib v letu 2002 predstavljal tretjino svetovnega 
uvoza, kar postavlja EU na prvo mesto pred Japonsko (22%) in ZDA (16%)114. Pomen novih članic 
je za trgovino EU zanemarljiv. 
 
Na podlagi izračunanih trendnih funkcij115 lahko sklepamo, da se bo količina uvoza in izvoza iz 
članic razširjene EU ob nespremenjenih razmerah do leta 2020 povečala za približno polovico, kar 
naj bi pomembneje vplivalo predvsem na delež izvoza EU v svetovnem izvozu, ki naj bi se dvignil 
iz četrtine na skoraj tretjino. To pomeni precej hitrejšo rast od proizvodnje ribiškega sektorja, kar naj 
bi pomenilo preseganje rasti količine izvoza nad proizvodnjo v nekaj letih, kar je sicer malo 
verjetno, saj bo upadu proizvodnje verjetno sledila tudi počasnejša rast izvoza. 
 
Tudi nekateri podrobnejši kazalci oziroma indikatorji zunanjetrgovinskih tokov116 kažejo na velik 
pomen EU v mednarodni trgovini z ribami. Tako je znašala vrednost kazalca izvozne intenzivnosti 
za EU s 25. članicami v letu 2002 0,83, kar je precej več od svetovnega povprečja, ki je znašalo 
0,20117. Izvozna intenzivnost, opredeljena kot razmerje med proizvodnjo ribiškega sektorja in 
izvozom, je v EU v zadnjih dveh desetletjih precej narasla. V nekaterih članicah količina izvoza tudi 
znatno presega proizvodnjo, kar verjetno pomeni, da imajo te države razvito predelovalno industrijo 
s presežnimi zmogljivostmi ali pa so prisotna podjetja s posredniško vlogo v mednarodni trgovini. 
To zlasti velja za z vidika ribiškega sektorja manj pomembne države EU, kot so Avstrija, Danska in 
Nemčija. Pomembnejše države so imele v letu 2002 vrednost kazalca med 0,45 (Francija) in 1,51 
(Nizozemska). Mednarodna trgovina članic EU se je glede na obseg proizvodnje precej povečala, saj 
se je kazalec izvozne intenzivnosti zvišal od 0,35 leta 1982 preko 0,50 leta 1992 na že omenjenih 
0,82 v letu 2002. Glede na dejstvo, da gre večinoma za trgovino med članicami EU, je verjeten 
razlog v večji integraciji EU in tehnološkem napredku. V svetu se pomen izvoza v proizvodnji 
                                                 
112 Glej točko 2.3., mednarodna trgovina z ribami in ribjimi proizvodi. 
113 Priloga 17.  
114 Priloga 16. 
115 Priloga 1. 
116 Opredelitev v priloga 30. 
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precej počasneje povečuje, saj se je vrednost kazalca v istem obdobju zvišala le iz 0,15 na 0,27, kar 
pomeni, da je količina izvoza presegla petino proizvodnje. Med novimi članicami EU izvoz rib 
presega obseg proizvodnje v Estoniji, Latviji in na Malti, v ribiškem sektorju najpomembnejši novi 
članici, Poljski, je vrednost kazalca pod povprečjem EU (0,70). Zanimivo je, da je vrednost kazalca 
na Norveškem in Islandiji pod povprečjem EU. 
 
Članice Evropske unije so, z izjemo Belgije, Irske, Nizozemske in Švedske, neto uvoznice rib, kar 
kaže tudi izvozno uvozno razmerje118. To razmerje je tudi eden od indikatorjev konkurenčnosti, 
vendar je pri interpretaciji rezultatov potrebna previdnost, saj na razmerje vplivajo spremembe 
cenovne in strukturne konkurenčnosti, morebiten zamik med rastjo izvoza in domačega 
povpraševanja ter drugi dejavniki (npr. povečano zadolževanje države) (Bregar, 2003). To razmerje 
je za petindvajset članic sedanje EU v letu 2002 znašalo 0,72, vendar so razlike med posameznimi 
članicami precejšnje. Izvozno uvozno razmerje se glede na primerjavo v letih 1982, 1992 in 2002 ni 
bistveno spreminjalo, pomen izvoza glede na uvoz se je povečal v Grčiji, Nemčiji in Veliki Britaniji. 
Med novimi članicami količina izvoza bistveno presega uvoz v Estoniji in Latviji, ostale države so 
neto uvoznice rib. Islandija in Norveška sta razumljivo glede na razmerje med številom prebivalcev 
in obsegom proizvodnje neto izvoznici rib; v prvi je količina izvoza v letu 2002 presegala uvoz za 
kar dvanajstkrat (v letu 1982 270-krat), v slednji pa za trikrat.  
 
Dejstvo, da so članice EU razen nekaj izjem odvisne od uvoza rib kaže tudi stopnja uvozne 
penetracije, ki kaže delež uvoza proizvoda ali skupine proizvodov v neki državi v skupni potrošnji 
tega proizvoda119. Višje vrednosti tega indikatorja naj bi bile značilne pri večini proizvodov 
predvsem za manjše države, ki se praviloma specializirajo na izvoz samo v nekaterih dejavnostih, 
vse ostale proizvode pa uvažajo. To pomeni, da naj bi na velikost indikatorja vplivala velikost 
posamezne države. Stopnja uvozne penetracije je prav tako eden od indikatorjev konkurenčnosti in 
indikator globalizacije oziroma odprtosti trgov za mednarodno trgovino (Bregar, 2003). Za EU v 
celoti vrednost tega koeficienta skozi čas narašča, v letu 2002 je znašala  kar 0,87 (leta 1982 0,46), 
kar pomeni, da je trg posameznih držav EU vedno bolj odvisen od uvoza rib iz drugih držav120. V 
vseh članicah razen na Finskem se je stopnja uvozne penetracije povišala, v kar nekaj članicah tudi 
presega vrednost 1, kar pomeni, da količina uvoza presega količino potrošnje in kaže na obstoj 
reeksporta. V članicah z največjim obsegom proizvodnje ribiškega sektorja znaša stopnja uvozne 
penetracije med 0,6 in 0,8. Stopnja uvozne penetracije je za svet v celoti precej nižja, v letu 2002 le 
0,2, kar poenostavljeno pomeni, da je bilo na pet ton porabljenih rib ena tona uvožena. 
 
 
 

                                                 
118 Priloga 32.  
119 Dejansko gre za stopnjo navidezne uvozne penetracije, saj v izračunu nisem upošteval proizvodnje tujih podružnic v 
določeni državi za domači trg. V tem primeru bi moral uvozu prišteti razliko med proizvodnjo in izvozom tujih 
podružnic v državi, ter nato to vsoto deliti z celotno domačo potrošnjo. Večja je razlika med stopnjo dejanske in 
navidezne uvozne penetracije, večja je stopnja globalizacije oziroma odprtosti trga (Bregar, 2003).  
120 Priloga 33.  



  

44..44..  OODDLLOOČČEEVVAALLSSKKEE  SSTTRRUUKKTTUURREE  NNAA  PPOODDRROOČČJJUU  RRIIBBIIŠŠTTVVAA  VV  EEVVRROOPPSSKKII  UUNNIIJJII    
 
Na delovanje ribiškega sektorja v posameznih članicah EU najbolj vplivajo članice same, vendar je 
bilo s sprejetjem CFP v osemdesetih letih kar precej pristojnosti glede razvoja, financiranja in 
nadzora sektorja preneseno na raven EU. Na ravni EU se oblikujejo skupne smernice in politike 
razvoja, njihovo izvajanje pa je še vedno v rokah članic. Evropsko unijo sestavlja povezan sistem 
različnih inštitucij, vsaka s svojo specifično nalogo in večina od njih ima vpliv na upravljanje 
ribištva. Z vidika ribištva so med njimi najpomembnejše: 
 

 Svet ministrov (Council of European Union) za kmetijstvo in ribištvo članic Evropske unije, 
ki sprejema zakonodajo (uredbe121) veljavno za celotno EU;  

 Evropska komisija (European Commision), v njenem okviru generalni direktorat XIV za 
ribištvo, ki pripravlja predloge za Svet ministrov in Evropski parlament; 

 Evropski parlament (European Parlament), v njegovem okviru komite za ribištvo, ki 
obravnava določene predloge Evropske komisije za področje ribištva, parlament ima pri CFP 
le posvetovalno vlogo; 

 Ekonomsko socialni odbor (Economic and Social Committee), ki obravnave predloge 
Komisije in oblikuje mnenja; 

 Komite regij (Committee of the Regions), ki zastopa regionalne interese v procesih 
odločanja; 

 Računsko sodišče (Court of Auditors), ki nadzira porabo finančnih sredstev EU. 
 
Proces odločanja v okviru Sveta ministrov se začne s predlogom Evropske komisije122, ki je 
običajno pripravljen na podlagi sodelovanja različnih služb za podporo delu Komisije, ki zbirajo 
relevantne podatke iz različnih virov, tudi iz tretjih držav in regionalnih ribiških organizacij. 
Komisija pogosto zahteva izdelavo posebnih študij, v svoji sestavi pa ima tudi Znanstveni, tehnični 
in ekonomski komite za ribištvo123, ki na zahtevo Komisije oblikuje mnenja na predloge. Komisija 
se lahko pri pripravi predlogov, ki naj bi urejali področje ribištva, posvetuje tudi z drugimi 
relevantnimi inštitucijami. Pripravljen predlog je najprej predstavljen Evropskim komisarjem, ki ga 
morajo potrditi, nato je pregledan s strani različnih delovnih skupin in komitejev v okviru Sveta 
ministrov, v nekaterih primerih pa je potrebno pridobiti tudi mnenje Evropskega parlamenta, 
Ekonomsko socialnega komiteja in Komiteja regij. Po potrditvi s strani Komiteja stalnih 
predstavnikov v okviru Sveta ministrov (Coreper) je predlog predstavljen na seji Sveta ministrov. V 
kolikor je predlog potrjen, nastane uredba, ki jo morajo upoštevati vse članice, v nasprotnem 
primeru se mora Komisija odločiti ali bo predlog spremenila ali opustila (Commission of the 
European Communities, 1998, str.10). 
 
 

                                                 
121 Angl.: Council Regulation.  
122 Od tu dalje krajše Komisija. 
123 Angl.: Scientific, Technical and Economic Committee on Fisheries, krajše STECF. 

http://europa.eu.int/comm/index_en.htm


  

Izvajanje CFP je prepuščeno članicam v okviru nacionalne pristojnosti. Članice so zadolžene ne le 
za izvajanje ampak tudi za nadzor in inšpekcijo. V skladu s načelom subsidiarnosti124 in nacionalne 
suverenosti lahko članice v kolikor so ti v skladu z načeli in pogoji CFP, sprejemajo dodatne ukrepe. 
Dodatni ukrepi so bistveni za preživetje in delovanje malih ribičev, ki so lahko z vidika 
zagotavljanja zaposlitvenih možnosti in ustvarjanja dohodka lahko zelo pomembna skupina, zato so 
ukrepi na tem področju v rokah članic. Institucionalna ureditev upravljanja ribiškega sektorja v EU 
odraža razlike v pristojnostih. V vodah severno od evropske celine je upravljanje koordinirano s 
CFP, medtem ko je upravljanje v Sredozemskem morju v večji meri prepuščeno posameznim 
članicam. Drugačen pristop v Sredozemlju je v veliki meri pojasnjen z dejstvom, da večino ribiške 
flote sredozemskih držav predstavljajo manjše ribiške ladje, kar pomeni, da se z ribolovom 
večinoma ukvarjajo le posamezniki in manjša podjetja (Rodgers in Valantin, 1997, str.24). 
  
55..  SSKKUUPPNNAA  RRIIBBIIŠŠKKAA  PPOOLLIITTIIKKAA  
 
Skupna ribiška politika (CFP) je inštrument EU za upravljanje ribištva in ribogojstva, ki je nujen 
tudi zaradi dejstva, da so ribji staleži zaradi svoje mobilnosti skupna dobrina vseh članic. Pogodbe, 
ki so bile osnova za nastanek Evropske gospodarske skupnosti125, določajo oblikovanje skupne 
politike na tem področju, kar pomeni poenotenje pravil na ravni današnje EU in njihovo izvajanje v 
vseh članicah. Rimska pogodba vsebuje sklep o oblikovanju CFP, ki je bil uresničen na podlagi 
odločitve Sveta ministrov EGS iz leta 1970. Tedaj je bilo poleg ukrepov na področju skupne 
strukturne politike opredeljenih nekaj temeljnih pravil ribištva v EGS, predvsem je pomemben 
princip enakopravnega dostopa ribiških flot članic v vode ostalih članic (Hatcher, 1999, str.52). 
Pozneje je bilo to temeljno pravilo večkrat omejeno, saj ima vsaka članica pravico do izključnega 
dostopa v obalnem pasu do 12 oziroma 6 milj od obale, kar naj bi omogočilo obstoj in preživetje 
lokalnim ribičem, ki so z manjšimi ribiškimi ladjami vezani predvsem na obalni pas (Commission of 
the European Communities, 1998, str.6). 
 
Zametki skupnega delovanja in urejanja razmer v ribiškem sektorju EU segajo v leto 1970, ko so 
prvotne članice EGS sprejele uredbo, ki je začrtala skupno strukturno politiko na tem področju126. 
Namen uredbe je bil spodbujanje bolj usklajenega razvoja ribištva in skrb za racionalno izrabo 
ribjega staleža; prva naloga članic je bila koordinacija nacionalnih strukturnih politik na področju 
ribištva. V ta namen je bilo članicam dovoljeno podeljevanje finančne pomoči ribiškemu sektorju, v 
kolikor bi ta pomoč prispevala k določenim skupnim ciljem127. Leta 1977 so tudi vse obmorske 
članice EGS sledile mednarodnemu gibanju razglasitve EEZ in tudi same razglasile svoje EEZ. S 
tem so tudi razširile svoja ribolovna območja na 200 milj od obale (razen v Sredozemlju) in tako je 
nastalo ribolovno območje EGS. Začela so se pogajanja o sistemu urejanja ribolova v vodah EGS, 

                                                 
124 Angl.: Subsidiarity principle.  
125 Angl.: European Economic Community, krajše EGS. 
126 Council Regulation (EEC) No 2141/70 of  20 October 1970 laying down a common structural policy for the fishing 
industry. 
127 Prav tam. 



  

do katerih so imele sedaj dostop le članice, vendar je bil dogovor sprejet šele leta 1983 s sprejetjem 
CFP.  
 
V začetnem obdobju je bila CFP deležna številnih kritik, saj naj bi bili cilji postavljeni nejasno in 
nedoločno ter usmerjeni večinoma v ohranitev ribjega staleža in ribjega sektorja. Cilji so bili kljub 
temu prepoznavni v sprejetih ukrepih v okviru CFP. Zdi se, da je cilj CFP omejevanje ekonomske 
aktivnosti, kar tudi pomeni, da se CFP razlikuje od upravljanja ribiškega sektorja v nekaterih 
državah, kot so Islandija, Nova Zelandija in Avstralija, ki je usmerjeno predvsem v odpravo tržnih 
pomanjkljivosti in odpravo učinka ekonomskih spodbud na zanemarjanje ohranitve ribjega staleža 
zaradi neučinkovito omejenega dostopa do javne dobrine. Po pregledu delovanja leta 1992 so bili 
cilji CFP jasneje postavljeni, med njimi so bili (Rodgers in Valantin, 1997, str.22):  
 

 uravnoteženost ribolova; 
 izogibanje neželenim stranskim učinkom na lokalne skupnosti, ki so močno odvisne od 

ribištva; 
 stabilnost dobav potrošnikom po sprejemljivih cenah; 
 prispevek k ekonomski in socialni koheziji v smislu oblikovanja enotnega trga. 

 
Poleg gornjih bolj dolgoročnih ciljev so bili postavljeni tudi nekateri kratkoročni cilji (Rodgers in 
Valantin, 1997, str.23): 
 

 zmanjšanje obsega ribolova na raven, ki bi pomenila uravnoteženost ribolova; 
 zmanjšane velikosti flot na raven, ki bi bila konsistentna z uravnoteženim ribolovom; 
 nadzorovano zmanjšanje zaposlenosti v ribiškem sektorju in zagotavljanje alternativnih 

zaposlitvenih možnosti na območjih, ki so močno odvisna od ribištva128. 
 
CFP ima danes v EU štiri temeljne komponente129: ohranitev in upravljanje staleža rib, skupno tržno 
ureditev, zunanjo ribiško politiko, ki se osredotoča na ribiške sporazume s tretjimi državami in 
pogajanja v okviru mednarodnih organizacij, ter skupno strukturno politiko.  
 
Ohranitveni ukrepi naj bi z uravnavanjem obsega in načina ribolova omogočili ohranitev staleža rib. 
Na ta način naj bi imele mlade ribe dovolj časa za rast in reprodukcijo. Poleg tega naj bi ohranitveni 
ukrepi ščitili ostale živalske vrste v morjih in s tem biološko raznovrstnost. Sredstva EU namenjena 
delovanju organizacij proizvajalcev in nakup ustrezne opreme, naj bi pripomogla k doseganju 
želenih ciljev. Skupna tržna ureditev predstavlja sprejemanje standardov, oblikovanje organizacij 
proizvajalcev, minimalnih cen in pravil trgovanja znotraj EU, kar naj bi ribičem zagotavljalo 
stabilen in primeren dohodek in potrošnikom stabilno ponudbo po pravičnih cenah. Ribiški 
                                                 
128 Angl.: Areas dependent on fishing. Območje zaposlovanja ali skupina lokalnih skupnosti, kjer je prispevek ribiškega 
sektorja v ekonomski aktivnosti (merjen s številom delovnih mest in dodano vrednostjo) tolikšen, da težave v sektorju 
pomenijo ali bodo pomenile zmanjšanje ekonomske aktivnosti in brezposelnost z večjimi ekonomsko socialnimi 
posledicami. 
129 Angl.: A resource conservation and management system; a common market organization; an external policy; a 
common structural policy. 



  

sporazumi s tretjimi državami in pogajanja znotraj regionalnih in mednarodnih ribiških organizacij 
naj bi zagotavljali zmanjševanje težav s prelovom ne le v vodah EU ampak tudi v ostalem svetu. 
Poleg tega te aktivnosti ribiškemu sektorju zagotavljajo dostop do novih ribolovnih območij.  
 
Strukturni programi zagotavljajo sredstva za prilagoditev ribolovnih zmogljivosti, modernizacijo 
flot in gradnjo novih ladij, pomoč predelovalnemu sektorju, ribogojstvu in razvoju pristaniških 
zmogljivosti. Zdi se, da je večina pomoči dejansko oblika tradicionalne državne pomoči sektorju. Z 
vidika razvrstitve subvencij po metodologiji Svetovne banke naj bi pomoč za gradnjo novih ladij in 
njihovo modernizacijo, pristaniške zmogljivosti, pomoč predelovalnemu sektorju in spodbujanju 
trgovine, torej velik del sredstev strukturne politike, sodil med neželene oblike subvencioniranja, ki 
spodbujajo naraščanje ribolovnih zmogljivosti (Milazzo, 1998, str.21). 
 
Evropska unija znatna sredstva v okviru strukturne politike namenja za zmanjšanje ribolovnih 
zmogljivosti, vendar rezultati kažejo, da niso uspeli zaustaviti širjenja flote EU. Čeprav povečevanje 
števila ribiških ladij v EU odraža dejstvo, da se je povečalo število članic, pa je po drugi strani 
razvidno, da se velikost flote v Evropi (v članicah in ne članicah) od leta 1975 do 1992 skoraj ni 
spremenila in je ostala na okoli 800.000 ladjah, kljub precejšnjemu zmanjšanju ulova v istem 
obdobju in izgubi tradicionalnih ribolovnih območij zaradi uvedbe EEZ in težavam z ribjim 
staležem v domačih vodah (Milazzo, 1998, str.67). Poleg tega EU spodbuja z globalnega vidika 
neustrezno reševanje težav presežnih zmogljivosti s sklepanjem ribiških sporazumov, ki pravzaprav 
pomenijo »izvoz« ribolovnih zmogljivosti v druge države in s tem tudi »izvoz« težav ribiškega 
sektorja.   
 
V nadaljevanju bosta od štirih temeljnih komponent CFP podrobneje obravnavana predvsem 
strukturna in zunanja politika, ki vsebujeta najočitnejše primere subvencioniranja ribiškega sektorja 
in sta zato pogosto omenjeni kot vzrok za nastanek in obstoj številnih težav v ribiškem sektorju. 
 
55..11..  OOHHRRAANNIITTEEVV  IINN  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  SSTTAALLEEŽŽAA  RRIIBB  
 
Za obstoj staleža rib je bistveno, da imajo ribe možnost razmnoževanja, saj se njihov obseg 
zmanjšuje zaradi naravnih vzrokov in ribolova. Ribolovne aktivnosti bi zato morale potekati tako, da 
ulov posamezne ribje vrste ne bi ogrozil njenega obstoja. Prvi ukrepi upravljanja ribištva v svetu so 
bili zato usmerjeni v ugotavljanje »varnega« obsega ribolova in nadzor nad doseganjem tega obsega, 
čeprav je to zelo težka naloga, saj je ulov običajno sestavljen iz različnih vrst in starosti rib.  
 
Na podlagi CFP je bil tudi v EGS vzpostavljen sistem upravljanja staleža rib130, na podlagi katerega 
se določajo skupne dovoljene količine ulova (TAC) za tržno zanimive vrste rib in njihova razdelitev 
v obliki nacionalnih kvot. Razdelitev kvot med članice je sprva potekala na osnovi upoštevanja 
različnih kazalcev, predvsem podatkov o preteklem ulovu posamezne članice. Kasneje (leta 1980) se 
je začelo upoštevati tudi načelo relativne stabilnosti, kar pomeni, da se morajo ohranjati 

                                                 
130 Angl.: Resource management system. 



  

nespremenjena razmerja med članicami. Preferenčni sporazum sprejet v Haagu je določil vrsto 
območij v EU, ki so močno odvisna od ribiškega sektorja, in zanje omogočil odstopanje od pravila 
relativne stabilnosti v skladu z natančnimi pravili.  
 
ICES nudi EU znanstveno podporo za določitev TAC, vendar je končna odločitev v rokah Sveta 
ministrov EU, ki sprejme odločitev na seji decembra vsakega leta (Hatcher, 1998, str.52). Včasih so 
TAC identični količinam ribolova, ki jih predlaga ICES, v večini primerov pa temu ni tako. V 
povprečju so bili izbrani TAC 30% višji od znanstveno priporočenih nivojev, znotraj enega leta, leta 
2000, je povprečno odstopanje znašalo kar 50%, kar kaže na iskanje nujnega kompromisa med 
znanstvenimi priporočili in političnimi pritiski. Med primeri, ko so bila upoštevana znanstvena 
priporočila, je bilo tudi nekaj uspehov, kot je na primer obnovitev staleža slanika v Severnem morju 
(ICES, 2002, str.59). 
 
Način nadaljnje razdelitve kvot znotraj članic je v rokah vsake članice, zato obstajajo različni 
sistemi: državna delitev kvot, delitev kvot organizacijam proizvajalcev, delitev kvot neposredno 
ribiškim ladjam, ali pa celo sistem, v katerem je možno kvote najemati, kupovati ali menjavati, t.i. 
sistem individualnih prenosljivih kvot, ki ga je v EU uvedla le Nizozemska.  
 
Z vidika ohranitve ribjega staleža, ne le tržno zanimivih vrst rib ampak vseh vrst, je pomembno 
dejstvo, da se TAC določajo za posamezne vrste na različne načine. Za vrste, za katere obstajajo 
znanstveni podatki o stanju staleža se oblikujejo t.i. analitični TAC, za vrste, za katere zadostne 
količine znanstvenih podatkov ni, večinoma gre za tržno manj zanimive vrste, pa se oblikujejo t.i. 
previdnostni TAC, ki so bili uvedeni kasneje. Prav tako je danes možna določitev TAC za več vrst 
rib skupaj in večletne TAC v kolikor bi to prispevalo k napredku (European Parliament, 1999, 
str.17). Z vidika ohranitve naravne raznovrstnosti je problematično, da se dovoljuje ulov takih vrst 
na podlagi »proste« presoje, saj ni nobenih podatkov o stanju staleža oziroma spremembah. Tako bi 
se lahko pripetilo, da so ob napačno postavljenih TAC nekatere vrste rib podvržene velikemu 
tveganju izumrtja, ne da bi ljudje to pravočasno spoznali.  
 
Sistem TAC in kvot se je v EU izkazal kot nezadosten za zagotovitev obstoja ribjega staleža, zato so 
bili nujni dodatni tehnični ukrepi. Ko je dosežena dovoljena kvota posameznih vrst rib za določeno 
obdobje in je nadaljnji ribolov teh vrst prepovedan, ribiči nadaljujejo z ribolovom na ostale vrste. Pri 
tem so neizogiben del ulova tudi omenjene vrste rib, ki zaradi omejitev pristanejo kot odpadek 
ponovno v morju. Ta praksa je tudi v EU vzbudila veliko pomislekov o učinkovitosti CFP. Zato so z 
namenom omejevanja ulova mladih rib, ki so bistvene za proces naravnega razmnoževanja, 
zmanjšanja prilova rib, ki nimajo tržne vrednosti in preprečitve ulova morskih sesalcev, ptic in želv, 
uvedeni različni tehnični ukrepi. Čeprav je njihov namen jasen, selekcioniranje ulova, pa je njihova 
implementacija zelo kompleksna, zato so pogosto potrebni kompromisi. Tehnični ukrepi so običajno 
določeni po geografskih območjih in vključujejo minimalno velikost očes ribiških mrež, uporabo 
selektivne ribolovne opreme, opredelitev območij začasne ali trajne popolne prepovedi ribolova, 
določila o minimalni velikosti ulovljenih rib posamezne vrste in omejitve prilova. 

 



  

Tehnični ukrepi predstavljajo zaradi investiranja v različno opremo dodatne stroške za ribiško 
panogo, tako morajo ladje na krovu voziti različne vrste mrež. Poleg tega obstajajo načini, da se 
kljub uporabi selektivne opreme zmanjša učinkovitost ukrepov; uspešnost njihovega izvajanja z 
vidika ohranitve reprodukcije ribjega staleža in ostalih ciljev je tako pogosto v rokah ribičev. Večina 
tehničnih ukrepov je bila sprejetih ad hoc glede na trenutne potrebe, zato je bila glavnim uredbam 
dodana še vrsta amandmajev (Commission of the European Communities, 1998, str.21).  
 
CFP je zaradi pomanjkanja političnega konsenza med nekaterimi članicami in tretjimi državami zelo 
pomanjkljiva, saj sistem kvot in TAC v Sredozemskem morju ni v veljavi (Rodgers in Valantin, 
1997, str.9). To pomeni, da so ostali ukrepi CFP v velikem delu ribolovnega območja EU precej 
manj uspešni, saj manjkajo ključni ukrepi za ohranitev in upravljanje staleža rib. 
 
55..22..  SSKKUUPPNNAA  TTRRŽŽNNAA  UURREEDDIITTEEVV  
 
Ukrepi za vzpostavitev skupne tržne ureditve za ribe in ribje proizvode sodijo med najstarejše 
ukrepe EGS na področju ribištva. Namenjeni so bili vzpostavitvi skupnega trga znotraj EGS in 
izenačevanju ponudbe in povpraševanja v korist proizvajalcev in potrošnikov. Prvotni nameni so bili 
dopolnjeni z vzpostavitvijo skupnega trga EU in postopnim odpiranjem mednarodne trgovine 
(Commission of the European Communities, 1998, str.10). 
 
Skupna tržna ureditev ima štiri komponente (Hatcher, 1999, str.52):  
 

 skupne standarde trgovanja svežih proizvodov (kvaliteta, razredi, embalaža in označevanje, 
tako proizvodov EU kot uvoženih); 

 organizacije proizvajalcev131, ki so prostovoljna združenja ribičev in ribogojcev s ciljem 
stabilizirati trge in zmanjševati škodo zaradi nenadnih sprememb v povpraševanju; 

 cenovni podporni sistem132, s katerim so določene minimalne cene, pod katerimi se 
proizvodi ne smejo prodajati. Finančna pomoč je na voljo organizacijam proizvajalcev, če 
morajo zaradi spremembe cen umakniti proizvode s trga, jih skladiščiti in pozneje predelati v 
druge proizvode; 

 pravila trgovanja s tretjimi državami, ki so namenjena usklajevanju potreb trga EU in 
interesov ribiškega sektorja ter zagotovitvi spoštovanja konkurenčnih pravil.  

  
Tudi skupna tržna ureditev se je morala od njene vzpostavitve leta 1970 prilagajati spremenjenim 
razmeram. Zaradi zmanjševanja staleža rib in naraščajočega povpraševanja ter tehnološkega 
napredka v transportu rib se je močno povečeval uvoz iz tretjih držav. Zaostrili so se higienski 
standardi in zahteve potrošnikov, ki zahtevajo večjo izbiro in stabilnost dobav, narasel je pomen 
predelanih proizvodov, predvsem za prehrano. 
 

                                                 
131 Angl.: Producers' Organization, krajše PO. 
132 Angl: Price support system. 



  

V Evropski komisiji je bila večkrat izpostavljena potreba po spremenjenem pristopu proizvajalcev 
(ribiškega sektorja), predelovalcev in trgovcev. Z namenom boljše učinkovitosti skupnega trga je 
bilo oblikovanih več ciljev, ki naj bi zadostili spremenjenim zahtevam trga (Commission of the 
European Communities, 1998, str.38): 
 

 uporaba skupne tržne ureditve za podporo bolj uravnoteženemu ribolovu; 
 vključitev proizvajalcev v upravljanje trga; 
 spodbujanje večje konkurenčnosti znotraj EU, zlasti na trgu svežih rib; 
 spodbujanje transparentnosti delovanja na trgu; 
 ohranjanje konkurenčnosti z odpiranjem trga navzven, kar naj bi zadostilo tako potrebam 

potrošnikov kot proizvajalcev, ob upoštevanju zdravstvenih standardov in pravil o poreklu.  
 
Načelo subsidiarnosti v CFP pomeni, da se poskuša z namenom upoštevanja vseh dejavnikov, tudi 
lokalnih, v čim večji meri v sprejemanje odločitev o upravljanju ribiškega sektorja vključiti vse 
možne ravni odločanja. Načelo subsidiarnosti pojasnjuje precejšnje razlike med sistemi upravljanja 
ribiškega sektorja znotraj EU. Ena od pojavnih oblik, ki temeljijo na tem načelu, so organizacije 
proizvajalcev, ki jih je z namenom izboljšanja prodajnih pogojev s posebnim cenovnim sistemom 
možno ustanoviti od leta 1970 (Rodgers in Valantin, 1997, str.27). 
 
Glavna naloga organizacij je običajno bila razdeljevanje finančne pomoči članom, vendar so vedno 
bolj usmerjene v zagotavljanje stabilnosti ponudbe svojih članov in prilagajanje ponudbe glede na 
potrebe trga. Cilj je omejiti ribolov na tiste vrste rib, za katere ni zadostnega povpraševanja in 
spodbujanje ustreznega načrtovanja aktivnosti. Za ustrezno ohranitev ribjega staleža in 
konkurenčnosti ribiškega sektorja je tako nujno, da organizacije pravilno predvidijo tržne potrebe z 
vidika količin, kakovosti in rednosti dobav (Commission of the European Communities, 2002a, 
str.5). 
 
V razmerah, ko je ribji stalež pod velikim pritiskom, mora tudi trg prispevati k racionalni izrabi 
naravnih virov. Organizacije proizvajalcev so v nekaterih članicah postopno pridobile odgovornost 
in možnost imeti ključno vlogo pri izenačevanju ponudbe in povpraševanja. Kljub prostovoljnosti 
članstva morajo člani upoštevati pravila organizacije, saj s tem pripomorejo k doseganju ciljev 
skupne tržne ureditve. Največja korist članstva v organizacijah, njihovo število je v letu 1999 v 
petnajstih članicah EU presegalo 160, je možnost prilagajanja tržnim razmeram, saj člani prodajajo 
izključno preko organizacij in so zato prisiljeni k temeljitejšemu načrtovanju. Evropska unija 
spodbuja nastanek organizacij, vendar postavlja pogoje za njihovo delovanje; zastopati morajo 
minimalni del celotnega sektorja na območju delovanja (načelo reprezentativnosti), delovati 
nepristransko do članov iz drugih članic ali regij in delovati v okviru pravnega reda članice v 
katerem izvajajo aktivnosti (Commission of the European Communities, 2002, str.15). 
 
 
 



  

5.2.1. Ukrepi na voljo organizacijam proizvajalcev 
 
Za vse proizvajalce, ki so želeli koristiti razpoložljive intervencijske mehanizme, je postalo članstvo 
v javno priznanih organizacijah proizvajalcev obvezno. V devetdesetih letih se je skupna tržna 
ureditev soočala z hitrim naraščanjem povpraševanja in hkrati s težavami ohranitve ribjega staleža, 
zato ribiški sektor članic ni mogel slediti povpraševanju. Posledično se je povečal uvoz iz tretjih 
držav in s tem konkurenca ponudnikom iz članic. Ribiški sektor članic je moral sprejeti dodatne 
ukrepe za povečanje lastne konkurenčnosti. Leta 2000 je EU prilagodila skupno tržno ureditev, da bi 
lahko upoštevala spremenjene razmere. Organizacije proizvajalcev so dolžne oblikovati programe 
delovanja133, ki pomenijo vnaprejšnje načrtovanje količin, ki jih bodo člani sposobni ponuditi na 
trgu v določenem letu. Skupaj z nekaterimi novimi intervencijskimi ukrepi je organizacijam dana 
možnost mnogo večjega prispevka k uravnoteženemu razvoju ribiškega sektorja (Commission of the 
European Communities, 2002, str.20). 
 
Tržni intervencijski mehanizmi, ki sestavljajo cenovni podporni sistem, zagotavljajo možnost, da 
organizacije v primeru, da cene na trgu padejo pod določeno raven, umaknejo ribe in školjke iz trga 
in s tem ribičem zagotovijo vsaj minimalni dohodek. Trg rib in ribjih proizvodov je zaradi 
značilnosti ribolova in omejene možnosti načrtovanja ulova pogosto neuravnotežen z vidika 
ponudbe in povpraševanja. Evropska unija je zagotovila ukrepe, ki naj bi zmanjševali ali odpravljali 
neravnotežje, ki ima negativne posledice tako za proizvajalce kot potrošnike. Svet ministrov vsako 
leto odobri usmeritvene cene134 za ribje vrste, pomembne z vidika ribiškega sektorja EU. Te cene so 
osnovane na podlagi triletnega povprečja cen na reprezentativnih trgih in pristaniščih in jih 
Evropska komisija lahko uporabi za določitev odkupnih cen135, ki naj bi zagotovile minimalni 
dohodek za ribiče in ribogojce.  
 
Skupna tržna ureditev omogoča uporabo različnih tipov intervencijskih mehanizmov. Umik iz trga 
pomeni trajen umik proizvodov iz trga v primeru večjih sprememb cen. Finančna pomoč je možna le 
v primeru, da umaknjeni proizvodi zadostijo določenim kakovostnim pogojem, poleg tega pa morajo 
biti izpolnjeni še dodatni pogoji136. V primeru, da so umaknjeni proizvodi prodani npr. za 
industrijsko predelavo, se finančna pomoč ustrezno zmanjša. Sistem je oblikovan tako, da sili 
organizacije v čim manjše umike s trga, saj lahko ti pomenijo zmanjšanje finančne pomoči in v 
oblikovanje programov delovanja v skladu z ocenami o absorbcijski sposobnosti trga za njihove 
proizvode. Evropska unija določa seznam vrst rib za katere je v primeru umika možno prejeti 
finančno pomoč (Commission of the European Communities, 2002a, str.12). 
 
Posebni finančni ukrepi so na voljo za ribiče na tuno; v primeru tržnih neravnotežij137 so upravičeni 
do neposrednih plačil brez uporabe intervencijskih odkupov. Ti ukrepi so edina oblika 

                                                 
133 Angl.: Operational program. 
134 Angl.: Guidance prices. 
135 Angl.: Withdrawal prices.  
136 Vrednost umaknjenih proizvodov ne sme presegati 4% vrednosti letne proizvodnje organizacije, itd. 
137 V kolikor cene padejo pod določeno raven. 



  

intervencijskega mehanizma, ki pomeni neposredna plačila proizvajalcem. Uvedeni so bili z 
namenom zaščite ribičev pred učinki uvoza tun za predelovalni sektor (Commission of the European 
Communities, 1998, str.40).  
 
Zaradi tveganja, da bi proizvodi iz tretjih držav zaradi nizkih cen povzročili večje motnje na trgu, 
CFP opredeljuje tudi referenčne cene138, pod katere cene na trgu ne smejo pasti; cene se za vsako 
vrsto rib določajo letno in so izračunane na različne načine; lahko so tudi enake tržni, odkupni ali 
usmeritveni ceni (European Parliament, 1999, str.24).  
 
Pomen organizacij proizvajalcev se med članicami precej razlikuje, v nekaterih so vpletene tudi na 
druga področja upravljanja ribiškega sektorja. Lahko so prevladujoči akter na trgih in tudi 
neposredno sodelujejo pri upravljanju ribolovnih kvot dodeljenih članici, kot na primer v Veliki 
Britaniji, kjer poznajo tudi t.i. sektorske kvote. Organizacije določajo delitev kvot med posamezne 
ribiške ladje in s tem prispevajo k stabilnosti ribolovnih možnosti za svoje člane, saj lahko delijo 
tudi mesečne ali tedenske kvote. V prihodnosti bi lahko pridobile še večji pomen zaradi strateškega 
položaja med proizvajalci in končnimi trgi, kakršnega imajo na primer v Španiji. Cofradias de 
Pescadores so neke vrste ribiške bratovščine in imajo dosti daljšo zgodovino od CFP, nadzirajo pa 
celoten ribolov na določenem območju, določajo načine ribolova in ribolovne tehnike in imajo 
nadzor nad trgom končnih proizvodov (Rodgers in Valantin, 1997, str. 27). 
  
55..33..  ZZUUNNAANNJJAA  RRIIBBIIŠŠKKAA  PPOOLLIITTIIKKAA  
 
Z oblikovanjem CFP je bil EGS oziroma sedanji EU s strani članic podeljen mandat za urejanje 
mednarodnih odnosov na področju ribištva. Evropska unija sklepa ribiške sporazume s tretjimi 
državami v zameno za različne oblike kompenzacij, ki se razlikujejo glede na potrebe tretjih držav. 
Vključena je tudi v pogajanja v okviru mednarodnih in regionalnih organizacij, ki poizkušajo skrbeti 
za racionalnost ribolova in nadzor v mednarodnih vodah in posameznih regionalnih področjih. 
 
V sedemdesetih letih so obalne države po svetu razširile EEZ z 12 na 200 navtičnih milj od obale. S 
tem so dobile pravno podlago za izkoriščanje naravnih bogastev (nafta in zemeljski plin) iz 
nahajališč odkritih na morskem dnu kot posledica večjega obsega raziskav, ki so bila odziv na 
naftno krizo. Razglasitev EEZ je pomenila velik udarec ribiškemu sektorju, saj te pokrivajo le 35% 
celotne svetovne morske površine, vendar po nekaterih ocenah vsebujejo 90% količine ribjih 
staležev. Ribiške flote EU so bile čez noč omejene na ribolovna območja članic in odprto morje 
(European Parliament, 1999, str.15). Segmenti ribolovnih flot EU, predvsem ladje za ribolov na 
velike razdalje, so izgubile dostop do tradicionalnih ribolovnih območij, zato je bil ogrožen njihov 
obstoj in z njimi povezana delovna mesta, hkrati pa povečan pritisk na ribji stalež v ribolovnem 
območju EU. 
 

                                                 
138 Angl: Reference price. 



  

Ribiška flota EU je ena večjih v svetu in deluje večinoma na območju EEZ članic, vendar je kljub 
temu močno odvisna od dostopa do ribjega staleža izven domačega območja. Ribji stalež je 
potrebno v tem primeru deliti s tretjimi državami. V primeru, da je območje pod pristojnostjo EEZ 
tretje države, omogočajo dostop dvostranski ribiški sporazumi, v primeru, da se stalež nahaja v 
mednarodnih vodah, pa je bistvenega pomena ratifikacija mednarodnih konvencij in članstvo v 
regionalnih ribiških organizacijah. Dvostranski ribiški sporazumi med članicami in tretjimi državami 
določajo pogoje za izmenjavo ribolovnih pravic ali pa višino finančnih nadomestil za dostop do 
ribolovnih območij. 
 
Evropska unija namenja znatna finančna sredstva za zunanjo dimenzijo CFP (večinoma za finančna 
nadomestila južnih ribiških sporazumov), od leta 1990 je vrednost teh sredstev narasla iz 173 na 297 
milijonov evrov v letu 1997 in padla zaradi prekinitve pomembnega sporazuma z Marokom na 276 
milijonov evrov v letu 2000139. Tega leta so sredstva za ribiške sporazume predstavljala 28,5% vseh 
sredstev EU namenjenih ribiškemu sektorju. Skupna javna izplačila tretjim državam za ribiške 
sporazume se v obdobju med leti 1992-2000 niso bistveno spreminjala in so znašala približno 270 
milijonov evrov, neposredna plačila lastnikov ladij tretjim državam pa naraščajo in so leta 2000 
dosegla 32 milijonov evrov (Commission of the European Communities, 2001, str.6). Po letu 2001 
so se sredstva za ribiške sporazume zaradi prekinitve sporazumov z Marokom in Argentino še 
naprej manjšala. 
 
5.3.1. Dvostranski ribiški sporazumi 
 
Flote za ribolov na velike razdalje članic EU so z razglasitvijo EEZ izgubile precej manevrskega 
prostora za svoje delovanje, zato je zaradi možnih negativnih socialno ekonomskih posledic in 
zagotovitve nemotene oskrbe trga morala poseči EU. Danes imajo flote možnost dostopa do ribjega 
staleža skozi tri glavne kanale (Gorez in O'Riordan, 2003, str. 37):  
 

 dvostranske ribiške sporazume, ki lahko omogočajo mešan ribolov ali ribolov na le eno vrsto 
rib (običajno tune); 

 transfer ribiških ladij skozi subvencionirana stalna ali začasna skupna podjetja; 
 zasebne sporazume med ribiškimi podjetji iz EU in tretjimi državami140.  

 
Vsi ribiški sporazumi EU z ACP državami so dvostranski sporazumi s finančnimi nadomestili. V 
primeru dvostranskih ribiških sporazumov sredstva prispeva tako EU oziroma članice kot lastniki 
ladij oz. ribiška podjetja, vendar imajo ribiška podjetja v mnogih primerih sklenjene tudi zasebne 
sporazume, ki jim nudijo ugodnejše pogoje141. Z državami ob Severnem morju, s katerimi si flota 
EU deli ribolovna območja, ima EU sklenjene recipročne ribiške sporazume, ki pomenijo izmenjavo 

                                                 
139 Priloga 35. 
140 Zaradi pomanjkanja razpoložljivih podatkov tovrstni sporazumi niso podrobneje predstavljeni. 
141 V primeru Mavretanije ima flota izjemno zmogljivih ladij z vlečnimi mrežami možnost ribolova zunaj obalnega pasu 
(12 milj) na podlagi dvostranskega sporazuma med EU in Mavretanijo; irsko ribiško podjetje pa ima sklenjen poseben 
zasebni sporazum, ki mu omogoča dostop na območje med 10 in 12 miljami od obale.  



  

ribolovnih pravic. Evropska unija je imela sporazum, ki je omogočal transfer ribiških ladij in 
ustanovitev skupnih podjetij sklenjen le z Argentino, vendar je bil leta 1999 z nasprotne strani 
enostransko prekinjen.  
 
Ribiški sporazumi so leta 2000 omogočali 3.028 ribiškim ladjam članic142 izključen ali delni ribolov 
v vodah tretjih držav ali na odprtem morju, od tega 2.117 v vodah severno, ostalim pa južno od EU. 
Največ ladij, ki so delovale severno od voda EU je imela Danska, sledile so Velika Britanija in 
Nizozemska. V vodah južno od EU so delovale skoraj izključno ladje španske flote, druge članice so 
precej manj pomembne. Španija je po podatkih za leto 2000 država s skupno največ ladjami, ki 
delujejo izven voda EU 143. 
 
5.3.1.1. Sporazumi s finančnimi nadomestili 
 
Evropska unija sklepa sporazume s finančnimi nadomestili s tretjimi državami, ki želijo svoj delež 
od izkoriščanja ribjega staleža v lastni EEZ brez izmenjave ribolovnih pravic, saj običajno nimajo 
sredstev in pogojev za take aktivnosti. Poleg finančnih nadomestil s strani Evropske unije morajo 
prispevati svoj delež tudi lastniki ladij sami (plačila za ribolovne licence), edina izjema je sporazum 
z Grenlandijo. Posamezni sporazumi imajo različne načine določitve višine plačil za lastnike ladij; 
prevladujeta pa dva kriterija, tonaža ladij in količina ulova (predvsem v sporazumih za ribolov na 
tuno). 
 
Razmerje med javnimi plačili EU oziroma članic in plačili lastnikov ladij je bilo ocenjeno v 
raziskavi francoskega inštituta IFREMER144, v njej je ugotovljeno, da so javna sredstva 
predstavljala 83% stroškov obstoja južnih sporazumov, lastniki ladij pa so prispevali preostalih 
17%. Od leta 1999 do danes so se povišali tako prispevki lastnikov ladij (na primeru tune iz 20 na 
25 evrov na tono ulova), kot vrednost sporazumov, to je sredstev, ki jih nameni zanje EU 
(IFREMER, 1997, str.23). 
 
Ker so sporazumi te vrste običajno sklenjeni z državami v Afriki in v Indijskem oceanu (ACP 
države), so poimenovani tudi južni sporazumi. Sporazumi v nekaterih primerih poleg finančnih 
plačil nudijo znižanje carinskih stopenj za izvoz na trge EU. Evropska unija zaradi specifičnosti 
izrazito selivskih staležev rib sklepa poleg splošnih sporazumov tudi posebne vrste sporazumov s 
finančnimi nadomestili, kot so sporazumi za ribolov na tune145. Lov na te vrste je bil z 
vzpostavitvijo EEZ močno omejen, vendar v EU še vedno obstaja pomemben del flote, ki za svoje 
delovanje potrebuje širši regionalni prostor. Evropska unija v ta namen sklepa sporazume z 
večinoma otoškimi državami, ki imajo v okviru svojih EEZ bogata nahajališča omenjenih vrst rib 
(European Parliament, 1999, str.28). 
 

                                                 
142 Približno 3-4% ladij v ladijskem registru EU, vendar gre izključno za večje in zmogljivejše ladje. 
143 Priloga 34. 
144 Institute Française de la Recherche pour l’Exploitation de la Mer. 
145 Angl.: Tuna agreements.  



  

Prvi dvostranski sporazumi so bili sklenjeni s Senegalom (1979), Gvinejo Bissau (1980), Gvinejo 
(1983) in Sejšeli (1984), po vstopu Španije in Portugalske v EGS leta 1986 pa so njune sporazume 
zamenjali sporazumi EGS. Večina današnjih sporazumov EU v določeni meri samo omogoča 
nadaljevanje dostopa za floti teh dveh držav do njunih tradicionalnih ribolovnih območij. 
  
Lomé konvencija predstavlja osnovo za ribiške sporazume z ACP državami, saj pokriva tudi to 
področje. Konvencija omogoča določeno nadomestilo prednosti, ki jih ima EU zaradi ribiških 
sporazumov, s trgovinskimi sporazumi, ki omogočajo lažji dostop na trge EU. Drugi vidiki 
sporazumov pomenijo le v manjši meri spodbudo za gospodarski in splošni razvoj južnih držav; tudi 
ciljni ukrepi, ki so vključeni v večino sporazumov, so bolj gesta v smeri izgradnje bolj konsistentne 
politike, kot da bi imeli dejanski učinek. Glavni, to je tržni namen sporazumov pomeni, da so vsi 
ostali cilji drugotnega pomena.   
 
Za dvostranske ribiške sporazume med EU in ACP državami je značilna visoka stopnja soodvisnosti 
med pogodbenima partnericama. Evropska unija je odvisna od ribjega staleža izven lastne EEZ 
zaradi nadaljevanja obstoja ribiških podjetij in zaradi pokrivanja tržnih potreb146, saj ponudbeni 
primanjkljaj narašča in ga mora EU nadomeščati z naraščanjem uvoza. V mnogih ACP državah je 
postal izvoz rib eden glavnih virov deviznih prihodkov, EU pa je eno glavnih tržišč. Skupna 
ribolovna količina ACP držav se giblje okoli pet milijonov ton, od tega slaba petina vstopi v 
mednarodno trgovino. Večina izvoza (okoli 75%) je usmerjena na trg EU; od 71 ACP držav jih kar 
60 izvaža ribe na trg EU (Gorez  in O'Riordan, 2003, str.18). 
 
Ribiški sporazumi so le del formalnih in neformalnih povezav med EU in ACP državami, za katere 
je značilno, da ne prispevajo dovolj k uravnoteženemu razvoju ribiškega sektorja v ACP državah. 
Formalne povezave imajo dva, v marsičem nasprotujoča temelja (Gorez  in O'Riordan, 2003, str.8): 
 

 povezave so lahko del širšega okvira politik, ki imajo skupen cilj, ki je zadostitev potreb 
ribiškega sektorja EU, predvsem flote za ribolov na velike razdalje; sem lahko štejemo 
predvsem ukrepe CFP na področju skupnih podjetij in ribiških sporazumov; 

 povezave so lahko del širšega sodelovanja med EU in tretjo državo ali ACP državami v 
celoti, ki je osnovano na procesu političnega dialoga o vprašanjih uravnoteženega razvoja, 
zmanjšanja revščine in spoštovanja človekovih pravic. 

 
Prva skupina ciljev se uresničuje v pogajalskem procesu sklepanja ribiških sporazumov, ko so v 
ospredju tržni vidiki kot na primer »value for money«147. Jasno je, da so do sedaj vedno prevladovali 
interesi za uresničitev prve skupine ciljev, kar je razvidno tudi iz dejstva, da je v okviru ribiških 
sporazumov le manjši del sredstev namenjen spodbujanju uravnoteženega razvoja in sodelovanja. 
Končni izid je kljub temu odvisen od pomena EEZ tretje države za floto za ribolov na velike 
razdalje in tržnih potreb v EU.  

                                                 
146 Predelovalnega sektorja in končnih potrošnikov. 
147 Kar dejansko pomeni plačati manj, loviti več. 



  

V začetku leta 2004 je imela EU sklenjenih 24 skupno ribiških sporazumov148 (sporazuma z 
Gambijo in Ekvatorialno Gvinejo nista bila obnovljena) in 25 pogodb za raziskave. Od 22 
sporazumov je bilo 16 sklenjenih z afriškimi državami; vsa vključujejo finančna nadomestila, ki se 
gibljejo v razponu od 350.000 evrov letno (Komori) do 86 milijonov evrov letno (Mavretanija). 
Poleg sporazumov z afriškimi državami so sklenjeni še trije sporazumi s finančnimi nadomestili, 
najpomembnejši je sporazum z Grenlandijo (42,82 milijona evrov letno), sporazuma z otoškima 
državicama Kiribati in Solomonovi otoki pa sta manj pomembna, a odpirata možnost ribolova 
flotam EU v Tihem oceanu. Sporazumi s finančnimi nadomestili imajo določen del finančnih 
sredstev, ki jih zagotavlja EU, namenjen izključno ciljnim aktivnostim za ohranitev ribjega staleža 
in uravnotežen razvoj ribiškega sektorja149, vendar se delež med sporazumi precej razlikuje, od 5% 
(Mavretanija) do 100% (Mozambik).  
 
Od pomembnejših sporazumov, ki so bili v veljavi v devetdesetih letih, je ribiški sektor EU verjetno 
najbolj prizadela prekinitev sporazuma z Marokom in v manjši meri z Argentino (predstavljen v 
nadaljevanju); v obeh primerih so bile koristi sporazuma največje za špansko floto. V letu 2004 se 
iztečejo sporazumi z Angolo, Zelenortskimi otoki, Slonokoščeno obalo, Madagaskarjem in 
Mauritiusom, vendar razen v slednjem primeru ni večjih aktivnosti, ki bi nakazovali njihovo 
podaljšanje, kar pomeni, da se bodo pogajanja najverjetneje zavlekla. 
 
5.3.1.2. Recipročni sporazumi  
 
Recipročni sporazumi pomenijo izmenjavo ribolovnih pravic med floto EU in floto tretje države. 
Menjalno razmerje je običajno določeno na podlagi »ekvivalenta polenovk«150. Evropska unija je 
imela v začetku leta 2004 sklenjene tri recipročne sporazume brez finančnih nadomestil s šestimi 
državami, s katerimi si deli ribolovna območja severovzhodnega Atlantika (Norveška, Islandija, 
Ferski otoki, Baltske države)151. Recipročni sporazumi s tremi Baltskimi državami so z njihovo 
vključitvijo v EU prenehali veljati, ribolovne priložnosti se sedaj delijo na podlagi CFP. Ker so vsi 
recipročni sporazumi sklenjeni z državami ob Severnem Atlantiku, so imenovani tudi severni 
sporazumi. 
 
Na podlagi severnih ribiških sporazumov delujejo flote EU v Baltskem morju in v vodah 
Grenlandije152, Ferskih otokov, Islandije in Norveške (severno od 62 stopinj severne geografske 
širine). Grenlandija in Ferski otoki imajo status neodvisnih regij v okviru Danske in status 
prekomorskega teritorija, zato sta obe območji poseben primer znotraj zunanje politike CFP. V 
primeru Ferskih otokov to pomeni, da je recipročni sporazum zanje finančno zelo ugoden, v primeru 
Grenlandije pa je višina finančnega nadomestila za možnost ribolova v njeni EEZ višja od tržne 
vrednosti ulova flote EU. To lahko v določeni meri pomeni, da EU dejansko subvencionira ribiški 

                                                 
148 Priloga 36.  
149 Prav tam. 
150 Ena tona ulova polenovk pomeni x ton ulova določene druge vrste. 
151 Priloga 36. 
152 V imenu prebivalcev Grenlandije je sporazum z EU podpisala Danska (Le Galic, 2003, str.18). 



  

sektor v omenjenih dveh državah. Severni sporazumi predstavljajo nekakšno naravno razširitev 
ribolova v EEZ EU in mednarodnih vodah, saj so povezani s sporazumi v okviru regionalnih 
ribiških organizacij, ki pokrivajo območje severovzhodnega Atlantika (IFREMER, 1997, str.25).  
 
5.3.1.3. Sporazumi »druge generacije« 
 
Leta 1990 je bila v okviru CFP sprejeta možnost oblikovanja skupnih ribiških podjetij153 s pomočjo 
sredstev EGS, ki naj bi pripomogla k zmanjšanju zmogljivosti flote v EEZ EGS. Tega leta je znašala 
skupna zmogljivost flote okoli 2,3 milijona bruto registriranih ton, kar naj bi bilo precej več od z 
vidika razpoložljivega ribjega staleža potrebnega obsega. Stranski cilji tega ukrepa so bili 
zagotovitev ponudbe rib za trg EU, ohranitev zaposlenosti v ribiškem sektorju in omogočanje 
alternativne možnosti za dvostranske ribiške sporazume, saj so tretje države začenjale razvijati 
lastne ribolovne zmogljivosti in poskušale omejevati dostop v EEZ za tuje ribiške ladje (Gorez in 
O'Riordan, 2003, str.25). 
 
Sporazumi »druge generacije« pomenijo možnost vzpostavitve začasnih ali stalnih skupnih ribiških 
podjetij, ki jim je dodeljena možnost ribolova v EEZ tretje države. Evropska unija ponuja to obliko 
sporazuma le nekaterim državam, pomeni pa nekakšno privatizacijo ribiških sporazumov in je 
tretjim državam običajno predstavljen kot način razvoja ribiškega sektorja z zmogljivostmi in 
»know-howom« flot EU; na prvi pogled pa je jasno, da je njihov namen v prvi vrsti neposredna 
selitev ribiške flote EU 154 in zadostitev povpraševanja na trgu EU s čim nižjimi stroški. 
 
Evropska unija je imela prvi in do sedaj edini sporazum te vrste sklenjen v obdobju 1993-1998 z 
Argentino. Evropska unija je za delovanje sporazuma namenila 32,5 milijona ECU letno, sporazum 
pa je pomenil neposredno selitev ribiških ladij iz EU v Argentino, saj so bile ladje izbrisane iz 
registra EU in registrirane v Argentini. To je bil enostaven način omejevanja posledic zmanjševanja 
flote EU, ki je bila soočena z velikimi težavami zaradi prelova, vendar so podobne težave obstajale 
tudi v Argentini. Do leta 1986 je v EEZ Argentine osliče, najpomembnejšo vrsto rib, lovilo do 
dvajset ladij z vlečnimi mrežami in zamrzovalnimi komorami na krovu z skupnim ulovom okoli 
400.000 ton letno; INIDEP155 je tega leta objavil, da je stalež osliča popolnoma izkoriščen. Kljub 
temu so oblasti dovoljevale ribolov novim ladjam tega tipa, predvsem španskim, ob podpisu 
sporazuma leta 1993 je njihovo število naraslo na 65 z letnim ulovom okoli pol milijona ton osličev. 
Jasno je bilo, da je očiten prelov, ki se je po podpisu sporazuma še nadaljeval, vodil v kolaps 
ribolova na osliče.  
 
Argentina je kljub veljavnosti sporazuma sprejela nov zakon o urejanju ribolova. Zakon je 
onemogočil izvajanje določil sporazuma, saj je popolnoma spremenil pravila o delovanju skupnih 
podjetij, povišal dajatve, na pritisk domačega ribiškega sektorja določil kvote domačih ribičev na 

                                                 
153 Angl.: joint venture, joint enterprise. 
154 Oziroma zagotovitev dostopa do ribolovnih območij za nekatera največja podjetja kot so Pescanova (Portugalska), 
Unilever (Nizozemska), Resource Group International in drugih.  
155 INIDEP je argentinski državni inštitut za raziskave v ribištvu. 



  

krovu ladij (vsaj 75%) in določil, da se ribolovne kvote delijo tudi na podlagi števila delovnih mest, 
ki jih omogočajo domačinom. Ti ukrepi so tako zmanjšali donosnost poslovanja skupnim podjetjem, 
da kljub pobudam EU za ureditev razmer ni bilo več možnosti za nadaljevanje njihovega delovanja. 
Sprejetje zakona je bil precendens, saj je bil zakon postavljen nad veljaven mednarodni sporazum. 
Največjo izgubo je utrpela španska flota, saj je sporazum v okviru skupnih podjetij v EEZ Argentine 
omogočal delovanje 29 ribiškim ladjam, od tega 25 španskim, večinoma novejše izdelave in dolžine 
60-80 metrov (IFREMER, 1997, str.21). Evropska unija, še posebno Španija, se je ostro odzvala na 
sprejetje zakona s trditvijo, da naj bi šlo za nacionalizacijo ribiškega sektorja.  
 
5.3.2. Regionalne ribiške organizacije 
 
Regionalne ribiške organizacije delujejo na podlagi mednarodnih sporazumov in predstavljajo okvir 
za pogajanja med predstavniki vlad o upravljanju ribjega staleža na določenem območju na odprtem 
morju, v mednarodnih vodah. Njihov namen je okrepitev mednarodnega sodelovanja in zagotovitev 
uravnotežene izrabe in ohranitve ribjega staleža. Organizacije pripravljajo na podlagi znanstvenih 
podatkov in raziskav predloge ukrepov za najprimernejši način upravljanja; potrjeni predlogi lahko 
ostanejo na ravni predlogov ali pa postanejo obveza vseh pogodbenih članic organizacije. Ti ukrepi 
običajno vključujejo določitev maksimalne skupne dovoljene količine ulova (TAC) na relevantnih 
območjih156, začasne ali trajne prepovedi ribolova na določenih območjih, opredelitev dovoljene 
ribolovne opreme in tehnik ulova ter skupen nadzor nad ladjami in njihovim izpolnjevanjem 
ukrepov (Commission of the European Communities, 1998, str.27). 
 
Evropska unija je članica enajstih regionalnih ribiških organizacij in ima status opazovalke v 
nadaljnih dveh157. Cilj organizacij je ohranitev in upravljanje čezconskih in izrazito selivskih ribjih 
staležev, v nekaterih primerih pa vseh vrst na določenem področju, spodbujanje sodelovanja in 
priprava znanstvenih priporočil. Evropska unija prispeva največ finančnih sredstev za organizacije, 
ki pokrivajo severovzhodni Atlantik, skupni finančni prispevek pa je precej manjši kot za 
dvostranske ribiške sporazume; v obdobju 1995-2000 okoli 1,3 milijona evrov letno (Commission of 
the European Communities, 2001, str.19).  
 
Kljub okrepljenim mednarodnim aktivnostim za zagotovitev uravnoteženega ribolova, še vedno 
obstaja velik problem izogibanja ukrepom določenim v okviru mednarodnih organizacij. Večina 
regionalnih organizacij je že sprejela dodatne ukrepe, ki naj bi preprečevali izogibanje pravil ladjam 
iz držav ne članic, predvsem s prepovedjo postankov v pristaniščih članic, prepovedjo pretovarjanja 
ulova med ladjami v vodah, ki jih pokriva organizacija in možnostjo uvedbe trgovinskih sankcij 
proti državam, ki ne upoštevajo pravil. Regionalne ribiške organizacije so pomemben inštrument za 
zagotavljanje uravnoteženega ribolova, vendar bodo morale v prihodnosti poleg uveljavitve 
ustreznih ukrepov zagotoviti tudi nadzor nad izvajanjem, za kar pa je potrebno usklajeno 
prizadevanje vseh držav članic (European Parliament, 1999, str.30).  
                                                 
156 Količine so lahko razdeljene med države članice organizacij. 
157 Področja delovanja, ribje vrste in cilji delovanja posameznih regionalnih ribiških organizacij so predstavljeni v 
prilogi 37. 



  

Delovanje EU v regionalnih ribiških organizacijah omogoča podobno kot ribiški sporazumi 
povečanje ribolovnih priložnosti za floto EU. Tako se na primer v okviru dveh regionalnih 
organizacij (NEAFC in NAFO) delijo ribolovne priložnosti v Severnem Atlantiku, kar povečuje 
ribolovne priložnosti omogočene na podlagi dvostranskih in tristranskih državnih sporazumov 
(Commission of the European Communities, 2001, str.17). 
 
55..44..  SSKKUUPPNNAA  SSTTRRUUKKTTUURRNNAA  PPOOLLIITTIIKKAA  
 
Vloga strukturne politike je prilagajanje in razvoj struktur določenega sektorja gospodarstva; pod 
strukturami so v splošnem mišljena sredstva za proizvodnjo blaga in organizacija proizvodnega 
procesa. V začetni fazi je strukturna politika EGS zagotavljala ukrepe za vzpostavitev skupnega trga 
ribjih proizvodov in za prestrukturiranje ribolovne dejavnosti, predvsem v smeri modernizacije. 
Skozi čas se je področje delovanja razširilo na ostale dele ribiškega sektorja in ribogojstvo. Vedno 
večji poudarek je bil namenjen enakopravni razdelitvi ribolovnih priložnosti med članice in 
zagotovitvi bolj uravnoteženega ribolova. Uvedba skupnega trga in naraščajoča globalizacija 
svetovne trgovine, učinki prelova in naraščajoči pomen ribogojstva so bistveno vplivali na 
spremembe strukturne politike na področju ribištva (Commission of the European Communities, 
1998, str.29). Večina obdobja delovanja skupne strukturne politike v okviru CFP je zaznamovana s 
presežnimi zmogljivostmi ribiškega sektorja, presežnimi kapitalskimi vložki in z obsežnim 
subvencioniranjem delovanja ribiških flot, kot glavnimi značilnostmi in hkrati vzroki za neuspešnost 
CFP. 
 
5.4.1. Ukrepi skupne strukturne politike  
 
Glavni cilj strukturne politike v okviru CFP naj bi bil vseskozi dolgoročno omejevanje vložkov v 
ribiški sektor z namenom prilagoditve velikosti ribiških flot na razpoložljivi ribji stalež, predvsem z 
zmanjšanjem velikosti flot in njihove sestave. Kljub temu so šele sredi osemdesetih let začeli 
prevladovati ukrepi v skladu s tem ciljem, pred tem je bil večji delež sredstev namenjen za spodbudo 
modernizacije in gradnje novih ladij, s čimer bi se zmanjšal primanjkljaj EU v trgovini z ribami 
(Holden, 1994, str.31). 
 
Do prvega splošnega programa za podporo ribiškemu sektorju je bilo potrebno počakati vse do leta 
1983. Sprejetje Skupne ribiške politike (CFP) tega leta je bilo posledica zaključka pogajanj o 
sistemu upravljanja ribjega staleža na ravni EU in spremenjenih razmer na mednarodnem področju 
po množičnem uveljavljanju EEZ v svetu. V okviru CFP je bil sprejet paket strukturnih ukrepov, ki 
so bili usmerjeni tudi v reševanje težav ribiškega sektorja po razglasitvi širših ribolovnih območij 
večine obmorskih držav v svetu in posledično naraščajočega pritiska na ribji stalež v ribolovnem 
območju EGS. Tako je bila prvič na voljo finančna pomoč za zmanjševanje ribiških flot158 in pomoč 
pri izgradnji novih ladij in modernizaciji obstoječih (Hatcher, 1999, str.50). Že v začetku so se tako 

                                                 
158 Umik ribiških ladij iz uporabe, višina pomoči EU je bila omejena na 50% pomoči članic, ki so bile tako spodbujene k 
uresničevanju skupnih ciljev. 



  

pokazale prve sistemske napake EU na področju ribiškega sektorja, ki izvirajo iz političnih pritiskov 
posameznih članic, saj so si ukrepi v jasnem nasprotju; učinek finančne pomoči za zmanjševanje flot 
in s tem zmanjšanje pritiska na omejene staleže rib se izničuje s finančno pomočjo za graditev in 
opremo novih, še zmogljivejših ladij.  
 
Ti podatki kažejo, da je EU od vsega začetka poskušala doseči dva nasprotujoča si cilja, to je 
ohranitev ribjega staleža v ribolovnem območju EU, ki je bil zaradi povečanega pritiska ribiških flot 
članic, ki so izgubile pomembna ribolovna območja zaradi razglasitve EEZ, vedno močneje 
ogrožen, in reševanje socialno ekonomskih težav ribiškega sektorja zaradi nastale situacije. 
Pravzaprav se postavlja dvom ali je dejansko šlo za reševanje slednjih težav ali pa za odlašanje 
reševanja, na kar nakazuje povečana finančna pomoč za dodatna vlaganja v ribiški sektor, ko bi bilo 
nedvomno bolj potrebno izvajanje procesa dezinvestiranja in zmanjševanja zmogljivosti. To bi 
omogočilo bolj vzdržen razvoj sektorja, vendar bi hkrati pomenilo hude kratkoročne ekonomsko 
socialne posledice v regijah, ki so večinoma močno odvisne od ribiškega sektorja. Posamezne 
članice zaradi domačih pritiskov niso mogle doseči soglasja za konkretnejše korake na ravni EU, 
posledice pa so občutene še danes.  
 
5.4.1.1. Večletni usmerjevalni programi 
 
Vsaka članica je bila s sprejetjem CFP dolžna oblikovati večletne (štiri do petletne) usmerjevalne 
programe159, ki naj bi jasno predstavili načrt razvoja flote posamezne članice v času trajanja 
programa; vsak program je potrdila Evropska komisija. Do finančne podpore EGS so bili upravičeni 
le projekti predvideni v MAGP članice. Cilj MAGP je bil omogočanje uravnoteženega in 
konsistentnega upravljanja z ribolovnimi zmogljivostmi članic, kar je pomenilo iskanje ravnotežja 
med razvojem flot in predvidenim ribjim staležem v obdobju (Hatcher, 1999, str.51). Evropska unija 
je šele leta 1998 sprejela ukrep za nadzor izvajanja MAGP160, kar je tudi eden od razlogov za 
večinoma neuspešno izvajanje dotedanjih programov. 
 
Prvi MAGP so morale članice oblikovati za obdobje 1983-1986 (MAGP I), cilj programov večine 
članic je bil le uravnoteženje investicij z zmanjševanjem flot z namenom ohranitve ali rahlega 
zmanjšanja ribolovnih zmogljivosti. Po izteku programov se je izkazalo, da so se zmogljivosti 
povečale, kar je pomenilo neuspeh; pokazalo se je, da mora biti vsako obnavljanje ribiških flot 
upravičeno in ne izvedeno na principu avtomatizma (European Parliament, 1998, str.19). 
 
V tem obdobju so se pokazale sistemske napake strukturne politike, saj EGS ni imela zanesljivih 
podatkov o velikosti flot (v smislu skupne moči motorjev in tonaže), prav tako pa ni imela nadzora 
nad porabo sredstev namenjenih za umik starih ladij iz flot, saj je bil ta denar pogosto porabljen za 
gradnjo novih in zmogljivejših ladij. Programi za posamezne članice so bili tekom obdobja 

                                                 
159 Angl.: Multi Annual Guidance Programme, od tu dalje krajše MAGP. 
160 Council Regulation (EC) No 2468/1998 of 3 November 1998 laying down the criteria and arrangements regarding 
Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and marketing of its products, 
str.25. 



  

podvrženi spremembam, saj niso upoštevali ladij, ki so bile v začetku obdobja v fazi izgradnje, kar 
je pomenilo dejansko povečanje flot, prav tako so bile odkrite neregistrirane zmogljivosti v več 
članicah. Finančna pomoč je bila leta 1990 na podlagi odločitve Evropskega parlamenta razširjena 
tudi na ribolov manjšega obsega (čolni do 9 metrov), v istem času pa se je znižal delež sredstev EGS 
v projektih modernizacije ladij in povečal delež v projektih razreza starejših ladij z namenom 
zmanjšanja zmogljivosti flot (Hatcher, 1999, str.53). 
 
MAGP III (1992-1996) ni bil takoj potrjen, saj je bil na podlagi pregleda delovanja CFP v prvem 
desetletju, ki ga je izdala Evropska komisija leta 1992 in poročila »neodvisne skupine 
strokovnjakov«, t.i. Gullandovega poročila, oblikovan nov pristop pri oblikovanju ciljev za 
zmanjšanje ribolovnih zmogljivosti. Skupina biologov je bila naprošena za izdelavo priporočil 
Evropski komisiji o uravnoteženju zmogljivosti flot z razpoložljivim ribjim staležem ter oblikovanje 
ustreznih ciljev. V t.i. Gullandovem poročilu je navedeno, da bi bilo potrebno zmanjšati stopnje 
umrljivosti rib161 v povprečju za 40% (Gulland, 1990, str.3). Pregled delovanja CFP je ovrednotil 
dotedanje delovanje CFP; eden od glavnih zaključkov je bil, da je zaradi različnih napak in 
nepredvidenih dogodkov obstoj staležev tržno zanimivih vrst rib močno ogrožen, saj je bila flota EU 
glede na razpoložljive staleže v ribolovnem območju EU še vedno močno prevelika.  
 
Članice so zaradi relativno uspešnih let v začetku osemdesetih tako z vidika cen kot količine ulova 
precej vlagale v ribiški sektor, kar se je v kombinaciji s sredstvi EU namenjenimi sektorju za 
spodbujanje regionalnega razvoja odrazilo v presežnih investicijah, pretiranemu izkoriščanju ribjega 
staleža in zmanjševanju ulova. Kljub obstoju MAGP programov za razvoj flot brez povečevanja 
njihovih zmogljivosti, se je dogajalo ravno nasprotno. Medtem, ko so bile nekatere članice 
sorazmerno uspešne pri doseganju ciljev, so bile druge neuspešne pri zaustavljanju velikosti 
nacionalnih flot zaradi spodbujanja gradnje novih ladij ali neuspešnega izvajanja programov umika 
ladij iz flot (Banks, 1999, str.200). Ta trend se je kljub očitnim posledicam še nadaljeval, dokler niso 
zaradi naraščajoče konkurence na svetovnih trgih članice začele sprejemati dejstva, da bo potrebno 
prilagoditi zmogljivosti razpoložljivim virom. Jasno je bilo, da dokler bodo flote prevelike, tehnični 
ukrepi za omejevanje ribolova ne bodo zadoščali in bodo ribolovne količine še naprej presegale 
predvidene načrte; prelov je v takih razmerah nekaj neizogibnega (Commission of the European 
Communities, 1998, str.11). 
 
Izkazalo se je, da rešitev ni le v omejevanju ribolovnih zmogljivosti ampak je potrebno omejiti 
napor162 oziroma izkoriščenost ribiških flot kot zmnožek ribolovnih zmogljivosti flot izraženih v 
tonaži ali moči motorja in njihove dejanske aktivnosti izražene v dnevih na morju (European 
Parliament, 1999, str.20). Čeprav se zdi odločitev za nadzor ribolovnega napora logična rešitev, pa 
je dejansko zmanjševanje težko izvedljivo. Stalež rib se spreminja tudi v krajših, letnih obdobjih, ne 
le zaradi vpliva ribolova ampak tudi drugih dejavnikov, ki jih znanstveniki še ne znajo v celoti 
obrazložiti. Na drugi strani pa gradnja novih ladij pomeni dolgoročno investicijo, ki zahteva velika 

                                                 
161 Angl.: Fishing mortality rate. 
162 Angl.: Fishing effort. 



  

finančna sredstva, za povrnitev katerih je potrebno tudi več desetletno delovanje ladij. 
Modernizacija ladij mora zaradi ohranitve konkurenčnosti flot in zagotovitve varnostnih in 
higienskih standardov potekati neprestano. Ribiški sektor potrebuje tudi pristaniške zmogljivosti in 
predelovalne dejavnosti, zato ribištvo ne more preživeti brez investiranja v povezane sektorje. Ta 
dejstva kažejo, zakaj je zmanjševanje izkoriščenosti ribiških flot v kratkem obdobju težko doseči 
(Commission of the European Communities, 1998, str.17). 
 
MAGP III je vključeval različne cilje za posamezne dele flot, ki so bili oblikovani na osnovi že 
omenjenega Gullandovega poročila, ki je predlagal zmanjšanje ribolovnega napora za 30% v 
primeru ladij z vlečnimi mrežami za ribolov pridnenih vrst in 0% rast ribolovnega napora za ribolov 
pelagičnih vrst rib. Svet ministrov se je odločil cilj postaviti nižje, na 20%. Program je prvič 
vključeval možnost ukrepov za zmanjševanje izkoriščenosti ribiških flot z omejevanjem števila dni 
na morju (European Parliament, 1999, str.20). Cilji glede zmanjšanja ribolovnih zmogljivosti so bili 
v okviru MAGP III postavljeni na 8% znižanje zmogljivosti flot glede na bruto tonažo in 7% po 
moči motorjev.  Do konca MAGP III leta 1996 se je flota EU zmanjšala za 300.000 GRT in 790.000 
kW moči motorjev, kar je pomenilo 15% oziroma 9,5% znižanje glede na leto 1992. To je pomenilo 
uspešnost programa, saj je bila zmogljivost flote 11% pod zastavljenim ciljem, vendar s 
pomembnimi razlikami med posameznimi državami (Banks, 1999, str.202). Kljub temu so tako 
Komisija kot Računsko sodišče EU podvomili v podatke, ki so jih posredovale članice. Kasnejši 
popravki so pokazali, da je bila velikost flote EU v letu 1996 dejansko 20% večja po bruto tonaži in 
3% po moči motorjev (Porter, 2001, str.23). 
 
MAGP IV za obdobje 1997-2001 je bil prav tako kot predhodni sprejet po »neodvisnem poročilu 
strokovnjakov«, tokrat Larsenovem poročilu o stanju staležev rib v vodah EU, v katerem je bilo 
izpostavljeno dejstvo, da je ulov nekaterih tržno zanimivih ribjih vrst še vedno preveč intenziven. 
MAGP je določal zmanjšanje ribolovnega napora do leta 2001 za 30% za ribje vrste, katerih obstoj 
je bil močno ogrožen163 in za 20% za ribje vrste, za katere je bil ugotovljen prelov ter ohranitev 
staleža ostalih ribjih vrst. Postavljeni cilji so bili ponovno posledica političnih pogajanj in pritiskov, 
saj je predlog Evropske komisije, oblikovan na podlagi poročila, vseboval manjše zmanjšanje 
ribolovnega napora (European Parliament, 1999, str.20) 
 
Zaradi spremenjenih ciljev, ki jih je postavil Svet ministrov in so za določene segmente flot, ki so 
bili usmerjeni v ribolov najbolj ogroženih ribjih vrst, celo nudili ugodnejši položaj, tudi MAGP IV 
ni uspel zmanjšati zmogljivosti flot na uravnoteženo raven. Izkušnje z MAGP programi EU kažejo, 
da subvencije za modernizacijo flot dejansko zavirajo zmanjševanje ribolovnega napora in 
zmogljivosti flot, če niso podprti z ostrimi ukrepi nadzora in omejevanja rasti flot. Med ustreznimi 
ukrepi bi morali biti standardizirani načini merjenja tonaže in moči motorjev ribiških ladij, nadzor 
nad tehnološkimi spremembami, ki pomenijo posredno povečevanje zmogljivosti flot in učinkovit 
nadzor primerov zmanjševanja flot. Z vidika nezavidljivega položaja ribiškega sektorja v EU je 

                                                 
163 Angl.: Depletion risk. Definiran na ravni, ko je biomasa drstečega staleža enaka minimalni ali pod minimalno 
biološko sprejemljivo ravnijo.  



  

učinkovito izvajanje omenjenih ukrepov lahko tudi politično nezaželeno, saj bi lahko pomenilo hitro 
kratkoročno poslabšanje socialno ekonomskih razmer v sektorju.  
 
5.4.1.2. Finančni sklad za usmerjanje ribištva 
 
Evropska unija v okviru CFP deluje kot pomemben člen pri prestrukturiranju ribiškega sektorja 
članic s pomočjo Finančnega sklada za usmerjanje ribištva164. Poleg tega lahko regije, ki so v veliki 
meri odvisne od ribiškega sektorja, pridobijo sredstva za preusmeritev na druga ekonomska področja 
tudi iz Evropskega regionalnega razvojnega sklada165 in Evropskega socialnega sklada166. Na ravni 
EU so sprejeta glavna pravila o uporabi finančnih sredstev, posamezni upravičeni projekti in nameni 
pa so izbrani s strani samih članic (Commission of the European Communities, 2002, str.6). 
 
Leta 1993 je bila izvedena reforma strukturnih skladov EU na podlagi katere so bili vsi ukrepi EU 
povezani z ribištvom vključeni v enoten Finančni sklad za usmerjanje ribištva. Do tedaj so bili 
strukturni ukrepi za področje ribištva financirani iz Skupnega kmetijskega sklada. FIFG naj bi v prvi 
vrsti skrbel za ravnotežje med morskimi viri in njihovim izkoriščanjem. Sredstva so bila namenjena 
strukturnim ukrepom v ribolovu, ribogojstvu, predelovalni dejavnosti in trgovini, uvedbi zaščitenih 
območij v obalnih vodah in razvoju pristaniških zmogljivosti. Uveden je bil nov pristop, po katerem 
je morala vsaka članica pripraviti enoten programski dokument s sektorskim načrtom za ribištvo z 
upoštevanjem ciljev CFP in trenutno veljavnega MAGP. Sektorski načrt je moral vsebovati natančne 
usmeritve glede prilagajanja ribolovnega napora flot in obnove ter modernizacije flot ter finančni 
načrt izpolnitve zastavljenih ciljev. Na voljo so bili podobni ukrepi kot do tedaj z manjšimi 
spremembami v deležih sredstev, ki jih prispeva EU, jasneje pa je bila izražena potreba po 
konsistentnosti vseh načrtov za izgradnjo in modernizacijo ladij s cilji opredeljenimi v MAGP. 
Finančna pomoč iz naslova FIFG je osnovana na dveh principih (European Parliament, 1999, 
str.21): 
 

 načelo sofinanciranja: v vsak projekt, ki naj bi pridobil sredstva iz FIFG, mora sredstva 
vložiti tudi država članica, v kolikor gre za poslovni projekt pa mora prispevati delež tudi 
posameznik ali gospodarska družba; 

 načelo diverzificirane pomoči glede na regije: sredstva za projekte iz FIFG so višja v 
primeru manj razvitih regij in regij v neugodnem položaju167.  

 
Leta 1995 je bila v okviru FIFG na voljo nova vrsta pomoči z namenom prestrukturiranja ribiških 
sektorjev članic; članice imajo od tedaj na voljo sredstva EU za financiranje shem predčasnega 
upokojevanja in odpravnin za ribiče, ki so zaradi zmanjšanja flot ali umika dela flote v tretje države 
ostali brez dela.  

                                                 
164 Angl.: Financial Instrument for Fisheries Guidance, od tu dalje krajše FIFG. 
165 Angl.: European Regional Development Fund, krajše ERDF. 
166 Angl.: European Social Fund, krajše ESF. 
167 Angl.: Disadvantaged region. Pojem je zajemal tudi celotno ozemlje Španije in Portugalske ob njunem vstopu v EU 
oziroma EGS leta 1986. 



  

Sredstva v okviru FIFG, ki so na voljo za obdobje 2000-2006, znašajo 3,7 milijarde evrov, od tega 
2,6 milijarde za razvoj in prestrukturiranje zaostalih regij in 1,1 milijarde za ekonomsko socialne 
programe (Commission of the European Communities, 2002, str.6). Podrobnejši pregled strukture 
sredstev pokaže, da so sredstva za umik in razrez ladij (357 milijonov evrov) manjša od sredstev za 
gradnjo (572 milijonov evrov) in modernizacijo ladij (270 milijonov evrov)168. Kar 46% vseh 
sredstev oziroma 1,7 milijarde evrov za to obdobje je namenjeno Španiji, sredstva za preostale 
članice pa so znatno manjša169. Poleg 3,7 milijarde evrov sredstev iz FIFG so se članice obvezale 
same prispevati še nadaljnji dve milijardi evrov. Nekatere od članic bodo namenile celo več lastnih 
sredstev kot je na razpolago sredstev EU, kot je to primer za Finsko, Nizozemsko in Francijo, 
razlike med strukturo financiranja ostalih članic pa so precejšnja. 
 
55..55..  NNAADDZZOORR  NNAADD  DDEELLOOVVAANNJJEEMM  SSKKUUPPNNEE  RRIIBBIIŠŠKKEE  PPOOLLIITTIIKKEE  
 
Nadzor je nujna komponenta CFP, saj je ohranitev ribjega staleža in prihodnost ribiškega sektorja 
odvisna od pravilnega izvajanja ukrepov. Neupoštevanje ukrepov vodi v prelov, zmanjšanje ali 
izginotje tržno zanimivih vrst rib in s tem v ogrožanje obstoja sektorja. Učinkovit nadzor zahteva 
sistem inšpekcijskih služb na področju ribištva, trgovanja, transporta, administrativni nadzor 
izvajanja strukturnih ukrepov in obstoj postopkov za pregon in kaznovanje kršiteljev.  

 
Inšpektorati članic so zadolženi za nadzor izvajanja CFP na svojem ozemlju in v teritorialnih vodah 
ter za nadzor ladij, ki plujejo pod njihovo zastavo, pri tem morajo biti nepristranski glede 
nacionalnosti posadk in uvesti administrativne ali sodne postopke v primeru ugotovljenih kršitev. 
Število ladij in sredstev namenjenih za nadzor se med članicami močno razlikuje, zato se je 
smiselno vprašati, ali se morda zato razlikuje tudi učinkovitost upravljanja ribiškega sektorja. Poleg 
tega so članice EU same zadolžene za sprejetje ustreznih ukrepov, saj lahko le ustrezni organi članic 
sprožijo upravne in kazenske postopke proti kršiteljem, in le nacionalna sodišča lahko obsodijo 
osebe, ki so kršile pravila EU (European Parliament, 1999, str.33). 
 
Službe Evropske komisije so zadolžene za pregled upoštevanja ukrepov EU na podlagi 
dokumentacije, ki jo posredujejo članice; te so obvezane poročati podatke o sredstvih namenjenih 
nadzoru in izvedenih ukrepih, pregledu ugotovljenih kršitev in izrečenih kazni. Z namenom večje 
preglednosti morajo biti posredovani tekoči in primerljivi podatki, vendar predstavljajo veliko 
težavo različne karakteristike ribiškega sektorja posameznih članic, razlike v sistemih nadzora in 
kazenskih ukrepih. Z vidika nadzorovanih pomeni tako stanje neenakopravnost in nekonsistentnost, 
zato EU poskuša uvesti enotno definiranje temeljnih elementov nadzornih aktivnosti. Prvi korak v 
tej smeri je bilo sprejetje liste tipov obnašanja, ki pomenijo resno kršitev pravil CFP170. Ohranjanje 
določene stopnje neodvisnosti posameznih članic, med drugim na pravosodnem področju, v 

                                                 
168 Priloga 28. 
169 Priloga 38. 
170 Angl.: Types of  behaviour which seriously infringe the rules of the CFP. Council Regulation (EC) No 1447/1999 of 
24 June 1999 establishing a list of types of behavior which seriously infringe the rules of the common fisheries policy, 
str.5-6. 



  

ribiškem sektorju jasno kaže negativne posledice, saj spodbuja neenako obravnavo subjektov med 
članicami in posledično njihov diskriminatoren položaj ter ustvarjanje neenakih možnosti. 
 
Tudi na ravni EU obstaja inšpekcijska služba, ki skrbi za učinkovitost, pravičnost in enakopravnost 
izvajanja CFP v vseh članicah. Nadzor je bil prvotno usmerjen le v ohranitvene ukrepe kot so 
doseganje kvot in uporaba tehničnih ukrepov; inšpektorji so pregledovali ustreznost opreme, 
ugotavljali obstoj ulova premladih rib in sestavo ulova ter ugotavljali obseg ulova z vidika 
doseganja predvidenih kvot itd. Pregled delovanja CFP leta 1992 je zaznal mnogo pomanjkljivosti 
tudi na področju nadzora, saj so bili z vidika ohranitve ribjega staleža nujni tudi učinkoviti ukrepi za 
nadzor izvajanja strukturne politike, trgovine in transporta. Ugotovljene so bile velike razlike v 
delovanju in učinkovitosti nadzornih služb med članicami, poleg tega je bila ugotovljena potreba po 
poenotenju višine kazni med članicami v primeru zlorab CFP. Take razmere so pomenile različno 
obravnavanje ribičev med članicami in s tem zmanjšanje zaupanja v delovanje CFP. Evropska unija 
je zato zagotovila sredstva za projekte, ki bi spodbudili poenotenje nadzora med članicami. Leta 
1998 je bil na podlagi podatkov, ki jih morajo članice na podlagi Uredbe sveta171 v določenem 
časovnem roku posredovati Evropski komisiji, sestavljen register ribiških ladij Evropske unije. Ta je 
Komisiji končno omogočil boljši nadzor nad ustreznim izvajanjem MAGP članic (European 
Parliament, 1999, str. 33). 
 
Tehnološki napredek ni omogočil le modernizacije flot in povečanje zmogljivosti (in s tem problem 
prelova) ampak tudi možnost učinkovitejšega nadzora. Satelitski sistem nadzora ladij172 omogoča 
boljši nadzor nad ribolovnimi aktivnostmi, saj v rednih intervalih zagotavlja podatke o lokaciji ladje 
ter njeni hitrosti in smeri plovbe. S tem je omogočen ustrezen nadzor, saj lahko nadzorni organi 
ugotovijo, ali se ladja morda nahaja v območju prepovedi ribolova ali v območju za katerega ne 
poseduje ustrezne licence ali pa izvaja aktivnosti izkrcanja brez ustreznih prijav. Od leta 1998 so 
morale biti z ustreznimi oddajniki173 opremljene vse ribiške ladje dolžine nad 24 metrov, od leta 
2000 pa je to nujni pogoj tudi za vse manjše ladje in vse ladje tretjih držav, ki lovijo v vodah EU, 
razen ladij, namenjenih ribolovu manjšega obsega v obalnem pasu (European Parliament, 1999, str. 
34). 
 
Za zagotovitev večje transparentnosti izvajanja CFP so članice dolžne poročati Evropski komisiji o 
izvedenih ukrepih ob ugotovitvi kršitev CFP, zato je v primeru podobnih kršitev CFP možna 
primerjava ukrepov in sankcij med članicami. S tem naj bi se vzpostavitil učinkovitejši nadzor nad 
uspešnostjo izvajanja in povečanje zaupanja v delovanje CFP. Večina članic ne sporoča podatkov 
pravočasno, prav tako pa običajno ne upoštevajo vseh navodil o poročanju in dodatno zahtevanih 
podatkih. Take razmere morda pomenijo ščitenje ekonomsko socialnega položaja ribičev na ne 
najbolj ustrezen način, saj ima zmanjševanje učinkovitosti nadzora nad delovanjem CFP verjetno 
negativne posledice na dolgoročni položaj ribiškega sektorja in s tem tudi na položaj ribičev. Zaseg 

                                                 
171 Commission Regulation (EC) No 1796/1995 of 25 July 1995 laying down detailed rules for the implementation of 
assistance granted by the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG), str.14. 
172 Angl.: Sattelite-based vessel monitoring system, od tu dalje VMS. 
173 Angl.: Blue box. 



  

ulova in opreme še ni splošno sprejeta metoda, čeprav bi lahko ta ukrep povečal učinkovitost 
sankcioniranja. Kombinacija denarnih kazni, ki ne upoštevajo ekonomsko vrednost kršitve in 
odsotnost zasegov opreme in ulova pomeni, da sankcije nimajo preprečevalne in svarilne vloge. 
Čeprav ima večina članic pravno osnovo za odvzem ribolovnih licenc, se le tri članice (Danska, 
Španija in Grčija) poslužujejo tega ukrepa. Ostale članice predvsem zaradi splošnega javnega 
odpora, ki temelji na zahtevi po spoštovanju človekovih pravic (pravica do preživljanja) ter 
zapletenosti in dolgotrajnosti postopkov, odvzema licenc ne izvajajo.  
 
55..66..  OOCCEENNAA  UUČČIINNKKOOVVIITTOOSSTTII  UUKKRREEPPOOVV  SSKKUUPPNNEE  RRIIBBIIŠŠKKEE  PPOOLLIITTIIKKEE  
 
Že do te točke je bilo v predstavitvi ukrepov strukturne politike nakazano, da posamezni ukrepi niso 
dovolj za uravnotežen razvoj ribiškega sektorja. Poleg izbire ustreznih ukrepov je nujno njihovo 
usklajeno delovanje, saj se mnogokrat dogaja, da nasprotujoči učinek izniči učinkovitost strukturne 
politike, kar je najbolj opazno na primeru omejevanja ribolovnih zmogljivosti. Za ukrepe strukturne 
politike EU je značilno, da poskušajo reševati težave z omejevanjem aktivnosti in ne z 
odpravljanjem tržnih pomanjkljivosti. Neustrezen nadzor izvajanja ukrepov in omejevanje aktivnosti 
povzroča nevzdržnost razmer, saj so udeleženci v sektorju spodbujeni k izogibanju ukrepom in s tem 
k izničevanju naporov in učinka vloženih sredstev za dolgoročno izboljšanje razmer. 

 
5.6.1. Izhodne omejitve 

 
5.6.1.1. Skupna dovoljena količina ulova in sistem kvot 

 
Skupna dovoljena količina ulova (TAC) in sistem kvot sta tarča pogostih kritik, saj trenutni sistem 
delitve ribolovnih pravic znotraj ribiškega sektorja ni »popularen«, poleg tega pa se pri njegovi 
izvedbi pojavljajo mnoge težave. Najresnejša obsodba je verjetno dejstvo, da sistem ni uspel ustaviti 
zmanjševanja staleža drstečih rib, ki so osnova za ohranitev celotnega ribjega staleža, kar je bil eden 
glavnih razlogov za njegovo uvedbo. To je v veliki meri res, morda pa se vsaj delna uspešnost 
ukrepov skriva v znižanju ribolovnega pritiska na stalež drstečih rib, vendar ta ocena zaradi 
pomanjkanja podatkov ostaja na ravni domneve.  
 
TAC in sistem kvot sta imela v primerih mešanega ulova in neskladja med relativnim obiljem rib in 
dodeljenimi kvotami posameznim ladjam za posledico velike količine zavrženega ulova rib, ki bi jih 
bilo sicer možno prodati. Tako ravnanje je v nasprotju s cilji ohranitve ribjega staleža in pogosto vir 
negativne podobe CFP v javnosti. Ribiči se poskušajo izogniti ukrepom, kar sproža pogoste 
napetosti med EU, članicami in predstavniki ribiške skupnosti.  
 
Glavna težava pogosto ni v tem ali so bili ukrepi uresničeni ampak celo ali so ukrepi uresničljivi. Po 
mnenju nekaterih poizkus uvedbe ITQ kvot na Nizozemskem ni bil uspešen, v Veliki Britaniji, kjer 
je izvajanje ukrepov relativno uspešno, pa je glavna težava zloraba kvot z nezakonitim in 
nereguliranim ribolovom in poneverba podatkov o sestavi ulova. Španija je imela pri uvajanju 



  

sistema kvot težave, saj je uvedbo sprejela vlada v okviru Sveta ministrov, za izvajanje pa so 
pristojne regionalne vlade, ki niso bile udeležene pri sprejetju sporazuma.  
 
Uvedba sistema TAC je povzročila ekonomsko spodbudo za kršenje omejitev, ki jih postavlja sistem 
in s tem delno »kriminalizacijo« ribiškega sektorja. Stanje je zaradi presežnih zmogljivosti in 
posledično nižje ekonomske učinkovitosti ribiškega sektorja še bolj zaostreno. Relativni neuspeh 
sistema kvot v omejevanju ribolova pa po drugi strani pomeni, da ribiške skupnosti niso čutile 
hujših posledic njihove uvedbe. V primeru večjih omejitev in nižje postavljenih kvot, če bi se npr. 
upoštevala priporočila strokovnjakov, ki temeljijo na ocenah ribjega staleža, pa bi se lahko zadeve 
zaostrile (OECD, 2003, str.33). 
 
Kot že omenjeno, obstaja vprašanje ali je sistem kvot neuspešen zaradi napak pri izvajanju ukrepa 
ali ker je ukrep neizvedljiv. Danska, Irska, Nizozemska in Velika Britanija so vložile največ truda v 
uveljavitev režima, vendar do želenega uspeha večinoma niso prišle. Pogosto navajan vzrok za 
neuspeh naj bi bila odsotnost ukrepov za odpravo tržnih pomanjkljivosti. Zato še vedno poteka t.i. 
»race for fish« in finančni donosi sektorja so še vedno višji kot bi bili, če bi ribiški sektor upošteval 
družbene stroške svojega delovanja. Relativno visoke cene ITQ kvot na Nizozemskem lahko 
pomenijo, da njen sistem do določene mere deluje (kar pomeni, da cene upoštevajo družbene 
stroške), po drugi strani pa to lahko pomeni, da lastniki ladij pri odločitvi o nakupih kvot ne 
upoštevajo kapitalskih stroškov174. To lahko deluje negativno in omejuje konkurenčni položaj 
potencialno vstopajočih na trg (Rodgers in Valantin, 1997, str.31-33). 

 
5.6.2. Vhodne omejitve  
 
V okviru CFP je bila z namenom zmanjšanja vložkov v ribiški sektor uvedena vrsta vhodnih 
omejitev. Administrativni ukrepi vključujejo omejitve za ladje, ki lahko izvajajo ribolovne 
aktivnosti ter z uvedbo licenc določajo njihove potrebne tehnične značilnosti. Strukturni ukrepi naj 
bi omejevali vložke na ravni celotnih ribolovnih flot. Ukrepi za omejevanje ribolovnega napora 
določajo čas, ki ga individualne ladje in flote lahko porabijo na morju za ribolov. Z vidika 
ekonomske učinkovitosti so ekonomske spodbude primernejše od administrativnih ukrepov in imajo 
tudi možnost omejiti stroške upravljanja ribiškega sektorja ter prispevati več sredstev v državne 
proračune. Predvsem zaradi političnega nasprotovanja na ravni EU niso bile uvedene plačljive 
licence, obdavčenje ali drugi ekonomski ukrepi, ki bi delovali kot ekonomske omejitve. V nasprotju 
z racionalnostjo vhodnih omejitev pa so v veljavi subvencije in državne pomoči za izgradnjo in 
modernizacijo ladij. (Rodgers in Valantin, 1997, str.36). 
 
Licence, ki omejujejo število ladij, ki lahko sodelujejo v ribolovu, so z administrativnega vidika ena 
najenostavnejših oblik vhodnih omejitev. Od leta 1994 so v uporabi v vseh članicah, nekatere175 so 
jih poznale že pred tem, vendar bolj za omejevanje določenih tipov ribolova kot za omejevanje 
celotne flote. Licence same po sebi niso bile nikoli mišljene kot dovolj učinkovit ukrep za 
                                                 
174 Npr. nakupa ladje, ker so te v primeru starejših ladij v poslovnih knjigah običajno v celoti amortizirane. 
175 Velika Britanija, Italija in Nizozemska. 



  

zmanjšanje obsega ribolova na uravnoteženo raven, ampak bolj kot prvi ukrep za nadaljnjo 
zmanjšanje vložkov v ribiški sektor. 
 
Vložki v ribiški sektor se lahko ob nespremenjenem številu ladij povečujejo tudi zaradi večje 
izkoriščenosti ribiških ladij in njihovih povečanih zmogljivosti, zato so leta 1995 v pogoje za 
pridobitev licenc vključili tudi zahtevane tehnične značilnosti ladij176. Študije učinkovitosti licenc 
(glej npr. OECD, 1996) so pokazale, da te po eni strani zvišujejo stroške ribolova, po drugi strani pa 
preprečujejo vstop na trg novim udeležencem, ki bi lahko zaradi povečane konkurence pripomogli k 
večji ekonomski učinkovitosti ribiškega sektorja. Omejitev udeležbe na imetnike licenc posredno 
ustvarja lastninsko pravico, ki ima za njenega imetnika določeno vrednost. Običajno obstajajo zaradi 
lažjega vstopa v sektor in iz njega možnosti prenosa licenc, vendar je lahko njihova vrednost 
implicitno vsebovana v cenah ladij tudi kjer je prodaja licenc prepovedana, kar pomeni dodatno 
finančno oviro za vstop novih udeležencev177. 
 
5.6.2.1. Ukrepi za omejitev ribolovnega napora 
 
V delovanju CFP se je pokazalo, da uporaba licenc in strukturnih ukrepov za omejitev zmogljivosti 
flot ni dovolj učinkovita za zmanjšanje vložkov v ribiški sektor, če se hkrati ne omeji ribolovni 
napor flot z omejitvijo števila dni na morju. Evropska unija je tako leta 1992 uvedla tudi to obliko 
omejitev kot dodaten ukrep ali alternativa v sistemu TAC178. Zaradi upoštevanja načela 
subsidiarnosti imajo članice možnost, da to obliko omejitve opredelijo in izvajajo same; tako so bile 
v vseh primerih uvedbe uvedene omejitve ribolovnega napora za posamezne ladje in ne flote v 
celoti. Čeprav je obseg ulova bolj povezan z dejanskim trajanjem ribolova kot z dnevi na morju, 
ukrepi omejujejo slednje, saj je nadzor dejanskega časa ribolova skoraj nemogoč in bi bil potreben 
skrben nadzor aktivnosti vseh ribiških ladij na morju.  
 
V primeru učinkovitega delovanja ukrepov za omejitev ribolovnega napora naj bi se zmanjšala 
ekonomska učinkovitost ladij in njihova donosnost, in s tem pojavila možnost nastanka ekonomskih 
izgub. Pri ribičih so zato taki ukrepi zelo nepriljubljeni, saj po njihovem mnenju predstavljajo način 
posrednega zmanjševanja velikosti flot, seveda brez za CFP običajnih kompenzacijskih plačil za 
umik ladij iz flot. Poleg tega pomeni učinkovitost ukrepov pojav ekonomskih spodbud za povečanje 
donosnosti z investiranjem v neregulirane vložke v ribiški sektor. Omejitve izkoriščenosti lahko 
delujejo negativno na optimalno izkoriščenost proizvodnih dejavnikov, čeprav je tudi to eden od 
ciljev CFP (Rodgers in Valantin, 1997, str.39). 
 
 

                                                 
176 Commission Regulation (EC) No 1796/1995 of 25 July 1995 laying down detailed rules for the implementation of 
assistance granted by the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) for schemes defined by Regulation (EC) 
No 3699/93, str.15. 
177 V primeru, da je število licenc omejeno. 
178 Council Regulation (EEC) No 3760/1992 of 20 December 1992 establishing a Community system for fisheries and 
aquaculture. 



  

5.6.2.2. Subvencioniranje  
 
Poleg že omenjenih subvencij za modernizacijo in izgradnjo novih ladij ter umik ladij iz ribiških flot 
obstajajo v okviru CFP še druge vrste subvencij, ki posredno vplivajo na stroške in dohodke 
ribiškega sektorja. Čeprav morda niso usmerjene v omejevanje vložkov v ribiški sektor, delujejo 
negativno na učinkovitost vhodnih omejitev, saj običajno pomenijo vzpodbudo za povečanje 
vložkov.  
 
Subvencioniranje vlaganj v izboljšanje infrastrukture v pristaniščih in skladiščih na kopnem lahko 
vpliva na nižje stroške in s tem na spodbude za povečanje investiranja v sektor. Podoben vpliv imajo 
lahko investicijske olajšave v davčnih sistemih in pravila amortiziranja. Taki ukrepi pomenijo 
pozitiven vpliv na doseganje ciljev modernizacije in tehnološke učinkovitosti, vendar s tem vplivajo 
tudi na učinkovitost ribiških flot. V primeru neučinkovitih ukrepov za omejevanje ribolovnega 
napora se lahko posledično poveča pritisk flote na ribji stalež (Jensen, 1996, str.20). 
 
5.6.2.3. Tehnični ukrepi  
 
V Evropski uniji je v veljavi vrsta tehničnih ukrepov v ribištvu, ki jih uvajajo članice same. Izkazalo 
se je, da sta lahko njihova izvedba in nadzor precej učinkovita, vendar ostaja bojazen, da se jih 
zaradi tega dejstva prične izkoriščati za namene upravljanja ribiškega sektorja v večji meri kot je bil 
njihov prvotni namen. Tako so na primer pravila o minimalni velikosti ribiških mrež zelo 
uporabljana, čeprav neposrednih dokazov o učinkovitosti ohranjanja staleža mladih rib pri nekaterih 
tipih ribiških mrež še ni (Reeves, 1992, str.285). 
 
Pravila o prilovu so v EU namenjena za zaščito ogroženih ribjih vrst, ki pa so predvsem v 
industrijskem ribolovu, kjer je ulov namenjen nadaljnji predelavi, težko upoštevana. Ta pravila so 
podobno kot sistem kvot podvržena spodbudam za nezakonit iztovor in poneverbam podatkov ter 
povečujejo težave z zavrženim ulovom. Pravila o minimalni velikosti iztovorjenih rib so namenjena 
zaščiti mladih rib, saj preprečujejo njihovo nadaljnjo prodajo. Njihovo uspešnost ni moč realno 
oceniti, saj prav tako spodbujajo povečanje količine zavrženega ulova, poleg tega pa ni jasno, 
kolikšen del zavrženega ulova bi bil v primeru odsotnosti teh pravil zadržan na ladjah. V Evropski 
uniji ne obstajajo ukrepi za omejevanje težav z zavrženim ulovov kljub vsem težavam, ki jih ima ta 
pojav na učinkovitost zgoraj opisanih ukrepov upravljanja ribiškega sektorja (Rodgers in Valantin, 
1997, str. 42).  
 
5.6.3. Uspešnost strukturnih ukrepov 
 
5.6.3.1. Učinek večletnih usmerjevalnih programov na velikost ribiških flot  
 
Evropska unija uporablja za merjenje velikosti ribiških flot članic dva parametra, bruto tonažo in 
moč motorjev ribiških ladij. Z vidika teh dveh parametrov se je rast velikosti flot v obdobju med leti 
1987-1990 umirila, od tedaj dalje pa upada. Rezultati in učinki MAGP II in III kažejo, da sta bila 



  

gledano s stališča EU oba programa uspešna v omejevanju velikosti flote, vendar so bili uspehi po 
posameznih članicah zelo različni. Z vidika MAGP III, ki je uvedel segmentacijo flot in ribjih vrst z 
namenom uveljavitve ustreznejšega pristopa, ki bi približal zmogljivosti flot ribjim staležem, pa 
agregirani podatki za posamezne članice zakrivajo bistvenejša dejstva. V skladu s tem programom 
so imele članice v strukturnih načrtih opredeljene natančne cilje za posamezne segmente flot. 
Članice, ki so dosegle skupen cilj z vidika celotne flote, niso dosegle vseh zastavljenih ciljev in 
obratno, nekatere članice, ki niso dosegle skupnega cilja, so bile uspešne na določenih segmentih. Še 
bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da predstavljeni rezultati niso najbolj zanesljivi in primerljivi med 
članicami, saj je imela EU iz več razlogov veliko težav pri ocenjevanju velikosti flot. Članice 
uporabljajo različne metode merjenja bruto tonaže, do poenotenja v skladu z Londonsko konvencijo 
iz leta 1969 naj bi prišlo šele v letu 2005. Nekatere članice niso spremljale podatkov o moči 
motorjev, zato so bile izdelane ocene na podlagi izračunov, prav tako pa so imele nekatere članice 
težave pri ugotavljanju dejanskega števila ribiških ladij na podlagi nacionalnih registrov. Tudi EU ni 
dosti pripomogla k poenotenju in večji zanesljivosti podatkov, tako MAGP III definira cilje na 
podlagi bruto registrirane tonaže179, MAGP IV pa bruto tonaže180 (Hatcher, 1999, str.58).  
 
MAGP IV je v nasprotju s prejšnjimi načrti celo dovoljeval skupno povečanje flot za nekatere 
članice (ali le v nekaterih segmentih). Razlogi za take spremembe so različni, v primeru Belgije, za 
katero se ni predvidevalo zmanjšanje flote do leta 2001, so bili razlogi v majhnosti flote in potrebi 
po ohranitvi minimalne velikosti z namenom ohranitve ekonomske učinkovitosti. V primeru 
ribolovno pomembnejših članic pa je bil glavni razlog za prilagojene načrte obveza članic, da bodo 
raje omejile ribolovni napor nekaterih segmentov flot z omejevanjem števila dni, ki jih lahko ladje 
prebijejo na morju, kot da bi zmanjševale zmogljivost flot. Članice so ta ukrep pogosto izbirale 
ravno v primeru tistih segmentov flot, ki imajo za cilj ulov nekaterih najbolj ogroženih ribjih vrst 
(Hatcher, 1999, str.59). Ob izteku MAGP IV se je izkazalo, da se premalo upošteva dejstvo, da 
modernizacija flot in gradnja novih ladij zaradi učinka tehnološkega napredka nujno pomenita 
povečanje ribolovnih zmogljivosti flot, kar bi bilo nujno upoštevati pri določanju prihodnjih ciljev.  
 
Splošno sprejeto dejstvo je, da je glavna značilnost ribiške flote EU preveliko število ladij 
usmerjenih v ribolov premajhne razpoložljive količine rib. Kljub temu ni enotnega mnenja koliko in 
kakšne vrste ladij bi morale sestavljati posamezno floto. Čeprav so prevelike zmogljivosti ribiških 
flot po mnenju Evropske komisije glavna ovira za racionalen razvoj CFP, se neprestano pojavljajo 
osnovna vprašanja, npr. kako ustrezno definirati zmogljivost in presežno zmogljivost, tudi zato je 
večina ukrepov uvedenih z velikimi težavami.   
 
5.6.3.2. Učinki posrednega subvencioniranja ribiških flot  
 
Strukturna politika EU na področju ribištva z ukrepi in financiranjem modernizacije in uravnavanja 
velikosti ribiških flot ter z ukinjeno iniciativo PESCA za reševanje ekonomsko socialnih težav 

                                                 
179 Angl.: Gross registered tonnage, krajše GRT. 
180 Angl.: Gross tonnage, krajše GT. 



  

predstavlja neposreden način subvencioniranja dejavnosti. Obstaja pa še vrsta drugih ukrepov, ki 
imajo učinek posrednega subvencioniranja flot EU. Pomemben del sredstev iz strukturnih skladov 
EU, tudi FIFG, je namenjen vertikalno povezanim panogam, kot so predelovalna industrija, 
prodajna mreža in pristaniške zmogljivosti. Ta sredstva v primeru učinkovite porabe pomenijo 
izboljšanje kvalitete rib in ribjih proizvodov ponujenih na trgu, kar lahko vpliva na povišane cene 
ribjih proizvodov (Hatcher, 1999, str.60). Do pomoči iz FIFG so upravičene štiri vrste aktivnosti 
(Commission of the European Communities, 1998, str.33): 
 

 izboljšanje kvalitete in higienskih standardov proizvodov; 
 prestrukturiranje in modernizacija predelovalne dejavnosti; 
 uvajanje novih tehnologij in novih proizvodov; 
 povečevanje dodane vrednosti proizvodov v predelovalni dejavnosti. 

 
Zelo pomemben način posrednega subvencioniranja flot predstavljajo tudi že predstavljeni izdatki 
EU in članic za dostop do ribolovnih območij tretjih držav oziroma za zunanjo ribiško politiko. 
Strukturna pomoč za ustanavljanje skupnih podjetij s tretjimi državami ima podobno ozadje. Dostop 
do ribolova v mednarodnih morjih si je EU zagotovila s članstvom v mednarodnih ribiških 
organizacijah, vendar so stroški neprimerno nižji (Hatcher, 1999, str.60). 

 
5.6.4. Ocena učinkovitosti skupne strukturne politike z vidika težav ribiškega sektorja  

 
Strukturni programi EU so pogosto kritizirani zaradi neuspeha pri nadzoru realnega porasta 
ribolovnih zmogljivosti članic, predvsem se kritike nanašajo na pomanjkanje koordinacije med 
strukturno politiko in ostalimi tremi elementi CFP in očitnim nasprotjem v politiki sami, ki sočasno 
zagotavlja pomoč tako za povečevanje in zmanjševanje zmogljivosti flot (Hatcher, 1999, str.61). 
 
Tudi Evropsko računsko sodišče je večkrat ugotovilo napake v izvajanju ukrepov strukturne politike 
kot tudi notranje sistemske napake. V enem svojih poročil (European Court of Auditors, 1994) 
ugotavlja, da so se napori, da bi bila gradnja novih ladij kompenzirana z zmanjšanjem obstoječih 
zmogljivosti, pogosto izkazali kot neuspešni in da so nove zmogljivosti pogosto pomenile povečan 
pritisk na najbolj ogrožene ribje vrste, medtem ko je umik ladij le malokrat pripomogel k 
zmanjšanju pritiska. Poročilo je deloma spodbudilo spremembe v devetdesetih letih, ko je bil vložen 
večji napor v delovanje v skladu z MAGP programi. Kljub temu še danes obstaja sočasna pomoč 
tako za povečanje kot omejevanje zmogljivosti flot. Tudi poročilo sodišča iz leta 1996 (European 
Court of Auditors, 1996) ugotavlja, da mnoge članice niso pravočasno posredovale vseh zahtevanih 
podatkov in da so bili njihovi ladijski registri nepopolni, kar pomeni, da ustrezen nadzor nad 
velikostjo flot ni obstajal.  
 
Bolj kot navedeni podatki pa je zaskrbljujoče dejstvo, da se inštitucije EU niso ukvarjale z 
vprašanjem ali je obstoječi planski in administrativni način prilagajanja velikosti flot s pomočjo 
strukturne politike, ki je sestavni del CFP, dejansko primeren način reševanja bistvenega problema, 
zelo očitnega prelova rib v ribolovnem območju EU. Glede na način izračuna ciljev o obsegu flot v 



  

MAGP III in MAGP IV bi lahko sklepali, da so ukrepi za zmanjšanje obsega flot namenjeni 
doseganju enega cilja, to je nepreseganju TAC, ki jih je določil Svet ministrov, pa še ta cilj je glede 
na priporočila raziskav neodvisnih strokovnjakov, ki jih je za to zaprosila EU, precej prilagojen181 
(Hatcher, 1999, str.61). 
 
Precej časa je bil poudarek strukturne politike na zmanjševanju ribolovne zmogljivosti flot, kasneje 
pa so se cilji preusmerili tudi v omejevanje ribolovnega napora flot (števila dni na morju). Z vidika 
ekonomske učinkovitosti je tudi omejevanje števila dni na morju vprašljivo, saj bo vsak ribič 
poizkušal maksimizirati svoj donos v okviru omejitev. Zaradi tega se bo prej ali slej začelo trgovati 
z dnevi na morju, kar bi prineslo enake učinke kot ITQ, kar se že dogaja v Veliki Britaniji. Na 
podlagi take omejitve se začenja spreminjati struktura flot, saj začne v flotah naraščati število 
majhnih ladij pod 12 metrov, ki niso omejevane, in ladje dolžine nad 20 metrov, ki omogočajo 
boljšo izkoriščenost v okviru omejitev; vprašanje pa je, kakšne so lahko posledice takega trenda 
(Hatcher, 1999, str.65). 

 
5.6.5. Ovrednotenje dvostranskih ribiških sporazumov Evropske unije 
 
Študija Evropske unije (IFREMER, 1997), ki je ovrednotila ribiške sporazume, ki jih je sklenila EU, 
je razkrila nekaj dejstev o pomenu sporazumov za ribiški sektor članic. Študija je nekakšna analiza 
dobrobiti in stroškov ribolovnih sporazumov za EU, saj je poskušala ugotoviti velikost dodane 
vrednosti182 in število delovnih mest183, ki jih omogočajo sporazumi184. 
 
Celotna iztovorjena količina ulova ladij EU delujočih na podlagi sporazumov je v obdobju 1993-
1997 znašala 2,7 milijonov ton ali 540.000 ton letno ter nadaljnjih 200.000 ton (50.000 ton letno) na 
podlagi sporazuma z Argentino185. Južni sporazumi so prispevali okoli 240.000 ton letno, od tega je 
87% ulova pripadlo španskim ladjam; najpomembnejše ribolovno območje je bila EEZ Maroka, v 
manjši meri Mavretanija, Gvineja Bissau, Senegal in Angola. V povprečju je bil ulov na podlagi 
južnih sporazumov vreden 485 milijonov evrov letno, kar je trikratna vrednost ulova na podlagi 
severnih sporazumov; 82% vrednosti ulova je pripadlo Španiji, večina preostanka pa Franciji in 
Portugalski.  
 
Vrednost ulova na podlagi sporazuma z Argentino je v obdobju 1995-1998 znašala okoli 180 
milijonov evrov oziroma 45 milijonov letno. Obseg ribolova na podlagi severnih sporazumov je 
znašal v obdobju 1993-1997 okoli 300.000 ton letno, od tega so 82% ulova ustvarile danske ladje. 
                                                 
181 Gullandovo poročilo (Gulland, 1990) ocenjuje, da je potrebno zmanjšanje flote EU (tedaj še EGS) v povprečju za 
40% z namenom zmanjšanja stopnje umrljivosti rib na varno raven. Lassenovo poročilo ocenjuje, da je potrebno 
zmanjšati stopnjo umrljivosti rib do 40%, kar pa je Evropska komisija “prevedla” v zmanjšanje ribolovnih zmogljivosti 
in/ali ribolovnega napora.  
182 Neposredna dodana vrednost je bila izračunana kot razlika med ocenjeno vrednostjo ulova in vmesno porabo (stroški 
goriva, opreme, vzdrževanja, popravil, itd.), ki je bila določljiva ali ocenjena.  
183 Neposredna delovna mesta so bila ocenjena na podlagi običajnega števila ribičev po tipih ladij in dodatnega števila 
zaposlenih (+15%) v administraciji, vzdrževanju na kopnem ter rotacije posadk. 
184 Glej tudi prilogi 39 in 40. 
185 V istem obdobju je celotna količina 15 članic EU v morskem ribolovu znašala 33,5 milijona ton. 



  

Najpomembnejši je bil sporazum z Norveško (60% vrednosti ulova), sledi sporazum z Grenlandijo 
(27%). Severni sporazumi so za nekatere članice pomemben vir celotnega ulova, tako je okoli petino 
celotnega ulova Nemčije običajno ulovljenega izven EEZ EU. 
 
V študiji je ugotovljeno, da so znašala sredstva EU v obdobju 1993-1997 za dostop do ribolovnih 
področij na podlagi južnih sporazumov okoli 155 milijonov evrov letno. Ob ocenjeni vrednosti 
ulova v višini 485 milijonov letno, to pomeni, da je vsak evro plačan za dostop ustvaril 3,1 evro. Ob 
upoštevanju plačil ladjarjev tretjim državam se ta znesek zmanjša na 2,6 evra. 
 
5.6.5.1. Učinek dvostranskih ribiških sporazumov za Evropsko unijo 
 
V celoti naj bi vsi ribiški sporazumi skupaj v obdobju 1993-1997 ustvarili v članicah EU 944,5 
milijonov evrov dodane vrednosti letno ter zagotavljali 40.650 delovnih mest, od tega 82% na 
podlagi južnih sporazumov. Neposredna dodana vrednost je ocenjena na 294 milijonov evrov letno, 
od tega je delež južnih sporazumov ocenjen na 75%. Sporazumi so ustvarili tudi posredno dodano 
vrednost zaradi potreb po popravilih in vzdrževanju ladij v pristaniščih EU ter gradnje novih ladij186. 
Poleg tega imajo sporazumi posreden vpliv na povečan obseg dejavnosti v predelovalnem sektorju. 
V študiji je skupna posredna dodana vrednost na podlagi sporazumov ocenjena na 650 milijonov 
evrov letno, od tega je 80% vezano na južne sporazume.  
 
Tudi z zaposlenostjo je možno meriti učinke ribiških sporazumov. Južni sporazumi so omogočali 
delo v povprečju 13.440 ribičem letno, skupaj z ocenami posredno povezanih dodatnih delovnih 
mest pa se številka povzpne za dodatnih 19.400 delovnih mest. Učinek severnih sporazumov je bil s 
2.100 neposrednimi in 4.300 posrednimi delovnimi mesti precej manjši. Ribiški sporazum z 
Argentino je zagotavljal dodatnih 1475 delovnih mest (IFREMER, 1997, str.18). 
 
Skupna analiza učinkov na dodano vrednost in zaposlenost pokaže, da so za večino ekonomskih 
učinkov »zaslužni« južni sporazumi. Španija je občutila levji delež pozitivnih ekonomskih učinkov 
zaradi ustvarjene dodane vrednosti in delovnih mest na podlagi južnih sporazumov (80%), sledili sta 
Francija in Portugalska (po 7%). Večina učinkov je bila posledica sporazuma z Marokom (preko 
50%) in Mavretanijo (20%), sledijo Sejšeli, Angola in Senegal (vsak s po 5%). Učinki severnih 
sporazumov so bolj enakomerno porazdeljeni med Dansko, Nemčijo in Veliko Britanijo. 
Najpomembnejša sporazuma sta bila z Norveško in Grenlandijo s 65% in 25% deležem celotnih 
ekonomskih učinkov. Močna vpletenost Španije v ribiške sporazume najverjetneje pomeni, da so 
ribiški sektorji v določenih obmorskih regijah te članice odvisni od obstoja sporazumov. Veliko 
pristanišč ob Sredozemlju je močno prizadela prekinitev sporazuma z Marokom. V manjši meri je 
velika odvisnost od ribiških sporazumov zaznana v nekaterih portugalskih in ostalih španskih 
pristaniščih. 
 

                                                 
186 Po nekaterih ocenah v vrednosti 50 milijonov evrov letno v obdobju 1993-1997 (IFREMER, 1997, str.18). 



  

5.6.5.2. Učinek dvostranskih ribiških sporazumov za tretje države 
 
Večina prihodkov na podlagi ribiških sporazumov gre v državne proračune tretjih držav, zato je 
težko ugotoviti namen njihove porabe. V nekaterih državah je na podlagi določil ribiškega 
sporazuma del sredstev jasno usmerjen v razvoj ribiškega sektorja, v večini primerov pa gre za  
prosto odločitev oziroma razvojne usmeritve držav.  
 
Ribiški sporazumi naj bi v obdobju 1993-1997 po nekaterih ocenah ustvarili 107 milijonov evrov 
neposredne dodane vrednosti v tretjih državah podpisnicah sporazuma, ter dodatnih 11,1 milijona 
evrov na podlagi sporazuma z Argentino. Severni ribiški sporazumi so recipročni sporazumi, tako je 
bil ulov tretjih držav v EEZ EU na podlagi sporazumov ocenjen na 95 milijonov evrov letno. Ocena 
povprečne neposredne dodane vrednosti v višini 55 milijonov evrov letno predstavlja 58% vrednosti 
ulova; 91% neposredne dodane vrednosti je ustvarila Norveška. Posredna dodana vrednost zaradi 
pristaniških dejavnosti in predelave je ocenjena na 102 milijona evrov letno, ocena skupne dodane 
vrednosti tako znaša 157 milijonov evrov letno. 
 
Dodana vrednost ustvarjena v tretjih državah na podlagi južnih sporazumov je bila za obdobje 1993-
1997 ocenjena nižje kot pri severnih sporazumih, neposredna dodana vrednost na 53 milijonov in 
posredna dodana vrednost 45 milijonov evrov letno, skupno 98 milijonov evrov letno. Večino 
dodane vrednosti naj bi bilo ustvarjene v Maroku (38%) in Mavretaniji (14%). Po ocenah študije so 
sporazumi v državah izven EU omogočili 5.400 neposrednih in 11.000 posrednih delovnih mest 
(IFREMER, 1997, str.26).  
 
Poleg dejstva, da sporazumi tem državam omogočajo dodatna delovna mesta in ustvarjajo dodano 
vrednost, pa je potrebno upoštevati, da lahko konkurenca med domačimi ribiškimi flotami in flotami 
EU na istem ribolovnem območju pomeni rivalstvo za iste ribje staleže. Flote EU lahko izpodrivajo 
domači ribolov majhnega obsega ali pa neposredno konkurirajo večjim domačim ribiškim ladjam. 
To se je potrdilo z že omenjenima prekinitvama ribiških sporazumov z Marokom in Argentino. 
 
5.6.5.3. Negativne posledice t.i. južnih sporazumov 
 
Delovanje ribiških sporazumov v preteklosti je pokazalo na nekaj bistvenih slabosti. Tako v 
nekaterih primerih ni bilo možno hitro ukrepati, ko so se pojavile težave zaradi nenadnega znižanja 
ribjega staleža, nekateri sporazumi pa ne vsebujejo zadostnih ukrepov, ki bi lahko učinkovito 
zaščitili obalni ribolov majhnega obsega tretje države. Ribolovne kvote podeljene floti EU na 
podlagi sporazumov ne temeljijo vedno na dejanskih podatkih o stanju ribjega staleža in pogosto se 
učinek flote EU na umrljivost staleža sploh ne ugotavlja. Ribiški sporazumi bi morali bolj podpirati 
potrebe tretjih držav (običajno držav v razvoju) in njihovo legitimno željo po razvoju lastnega 
ribiškega sektorja. Evropska unija bi zato morala nameniti še več pozornosti tehnični pomoči, 
pomoči pri nadzoru in znanstvenih raziskavah ter spodbujati uravnotežen razvoj ribiškega sektorja 
tretjih držav.  
 



  

Ribiški sporazumi s tretjimi državami so pod velikim udarom kritik, saj pomenijo prevalitev težav 
ribiškega sektorja EU na pogosto manj razvite države in lahko pripomorejo k nastanku težav s 
prelovom in ogrožanjem reprodukcije ribjega staleža187. Poleg tega pomenijo odlašanje z nujnim 
prilagajanjem obsega flot članic EU, saj ladje v primeru prekinitve sporazumov ponovno povečujejo 
pritisk na ribji stalež v ribolovnem območju EU. Sporazumi so postali nujnost za obstoj ribiškega 
sektorja, saj predstavlja ulov v tretjih državah okoli 20% celotnega registriranega ribolova EU. 
Čeprav neposredno zagotavljajo okoli 10.000 delovnih mest na krovih (v letu 1999), je še veliko 
večji njihov pomen za povezane dejavnosti (Commission of the European Communities, 1998, 
str.26). 
 
Evropska unija pogosto izpostavlja dejstvo, da finančna plačila na podlagi ribiških sporazumov, ki 
so namenjena t.i. ciljnim aktivnostim188, torej namenjena za razvoj ribiškega sektorja v tretjih 
državah, ne predstavljajo načina posrednega subvencioniranja dostopa flote EU v EEZ tretjih držav. 
Tudi ta sredstva so v primeru porabe za druge namene gotovo oblika subvencioniranja, kar se 
pogosto dogaja, saj se v večini tretjih držav ta sredstva stekajo v integralni proračun, poleg tega pa 
vsi ribiški sporazumi določajo, da imajo vlade tretjih držav »popolno svobodo odločanja o uporabi 
finančnih prispevkov«189 (Gorez in O'Riordan, 2003, str.14). 
 
Države v razvoju se večinoma vrtijo v začaranem krogu, saj predstavljajo ribiški sporazumi z EU za 
nekatere med njimi pomemben proračunski vir, še posebno je to značilno za zahodno afriške države. 
Ribiške licence naj bi predstavljale več kot polovico mednarodne menjave Mavretanije, za Gvinejo 
Bissau, eno najrevnejših držav na svetu, naj bi prihodki od ribolovnih pravic predstavljali 40% 
proračunskih prihodkov (The Economist, 2001, str.26). Sporazumi so vir velikih napetosti med 
vladami, organizacijami ribičev in predstavniki gospodarstva v teh državah. Kljub zmanjševanju 
ribjega staleža in v nekaterih primerih očitnega prelova, silijo proračunske zahteve za pokritje 
osnovnih potreb za izobraževanje, zdravstveni sistem in infrastrukturo v podpis sporazumov. To 
pomeni, da države v razvoju ne usmerjajo sredstev v razvoj in reforme ribiškega sektorja, kar bi 
omogočilo bolj uravnotežen ribolov in ohranitev ribjega staleža. Zaradi neustreznega nadzora v 
državah v razvoju predstavlja nezakonit ribolov še dodaten pritisk na ribji stalež (WAMER West 
African Marine Ecoregion, 2003, str.3). 
 
Ribiški sporazumi so za države v razvoju pomemben socialno ekonomski inštrument in posledično 
obstaja neuravnotežena pogajalska moč med pogodbenima stranema. Poleg tega so pogajanja za 
obnovo sporazumov običajno netransparentna in organizacije ribičev ter ostali zasebni sektor v 
državah v razvoju so iz pogajanj običajno izključeni. Netransparentnost je tako v interesu EU kot 
vlad držav v razvoju; korupcija je močno prisoten element. Države v razvoju, predvsem tiste, ki 
mejijo na isto ribolovno območje, bi morale poenotiti stališča o ključnih elementih sporazumov, kot 

                                                 
187 Priloga 41. 
188 Priloga 36. 
189 »…shall have full discretion regarding the use to which the financial compensation is put.« (Official Journal of the 
European Communities 8.3.2001 L 66/3V87). 



  

so kvote, dovoljene ribolovne metode in cene za ribolov (WAMER West African Marine Ecoregion, 
2003, str.11). 
 
V skladu z določili konvencije UNCLOS lahko flote za ribolov na velike razdalje dostopajo samo na 
ribolovna območja, na katerih obstaja presežek ribjega staleža, ki jih obalne države niso sposobne 
same ujeti190. Kljub jasnemu določilu pa več ribiških sporazumov med EU in ACP državami 
dovoljuje ribolov ribjih vrst, ki so popolnoma ali pretirano izkoriščene, kar je še posebno značilno za 
pridnene vrste ob zahodni afriški obali.  
 
Okoljevarstvene organizacije kot je World Wild Fund for Nature (WWF), obtožujejo EU, da 
zavestno seli nesprejemljiv način upravljanja ribiškega sektorja, katerega učinki so se jasno pokazali 
v vodah EU, v vode revnih držav zahodne Afrike. Razvoj ribiškega sektorja je zaradi 
pomanjkljivega nadzora tudi v primerih ustreznih ukrepov negotov. Slabo plačani nadzorniki tujih 
ribiških ladij so z namenom, da potrdijo skladnost ulova s pravili, pogosto podkupljeni. V revnejših 
državah kot je Gvineja Bissau, oblasti nimajo nobenih možnosti za nadzor, saj nimajo čolnov in 
sredstev za nadzor. V Mavretaniji imajo vso opremo za nadzor, tako ladje, letala in radarje, saj zanje 
plačuje EU, pa še vedno obstajajo ocene, da naj bi količine ulova presegale dogovorjene kvote za 
eno tretjino. Poleg tega je potrebno upoštevati, da se za ribolovna območja poleg domačih ribičev in 
flot EU borijo tudi japonske, korejske, ruske in kitajske ladje (The Economist, 2001, str.26). 
   
Učinek južnih sporazumov na tehnološki, ekonomski in socialni razvoj ACP držav, s katerimi ima 
EU sklenjene sporazume, je zelo omejen. Sredstva za izobraževanje, okrepitev nadzora in prenos 
tehnologij so premajhna, le manjši del ulova na podlagi sporazumov je iztovorjen in prodan na obali 
z namenom zadovoljitve potreb obalne države. Raziskovalni programi so usmerjeni predvsem v 
vrste z visoko vrednostjo, ki so namenjene izvozu, raziskav o vrstah na katere je usmerjen obalni 
ribolov majhnega obsega, pa skoraj ni. Sporazumi naj bi spodbujali trgovino in povečevanje tuje 
pomoči, vendar so učinki na razvoj ribiškega sektorja obalnih držav skromni. Vse to kaže, da južni 
sporazumi koristijo predvsem floti EU za ribolov na velike razdalje, koristi za obalne države in 
lokalni ribiški sektor pa so mnogo manjše (Milazzo, 1998, str.37).  

 
5.6.5.4. Ocena učinkov ukinitve sporazumov 

 
Južni sporazumi v nekaterih regijah članic EU zagotavljajo osnovo za velik obseg dejavnosti, še 
posebno to velja za nekatera pristanišča, zato tam obstaja visoka stopnja odvisnosti od sporazumov. 
Učinek ukinitve sporazumov bi lahko bil zelo velik v nekaterih španskih regijah, med njimi so 
Kanarski otoki (95% flote deluje izven španske EEZ), Andaluzija (75%) in Galicija (55%). Učinek 
ukinitve severnih sporazumov bi bil manjši, predvsem naj bi vplival na manjšo raznovrstnost 
ponudbe na trgu. Ugotavljanje celotnega učinka ukinitve sporazumov bi moralo upoštevati tudi 
stroške finančnih nadomestil zaradi prekinitev aktivnosti pri večini južnih sporazumov oziroma 

                                                 
190 UNCLOS,  62. člen (2).   



  

padca donosnosti poslovanja v primeru severnih sporazumov. Ukrepi za zaščito ribiškega sektorja bi 
povzročili takojšnje stroške (v enem letu) ter tudi dolgoročne stroške191.  

 
Ukinitev južnih sporazumov bi prinesla enega od več možnih scenarijev med dvema skrajnostma: 

 
 ni možnosti prenosa aktivnosti v druge tretje države ali druge oblike sodelovanja kot so 

začasna skupna podjetja, ali 
 zmanjšanje prihodkov brez prenehanja ribolova. CFP ne omogoča vrnitve flot v EEZ EU, 

zato te možnosti ne bi bilo smiselno upoštevati. Še najmanj posledic bi čutili lastniki ladij z 
vlečnimi mrežami za lov na tuno, za katere predstavlja ulov znotraj EEZ tretjih držav le 
manjši del ulova.  

 
Če povzamemo ugotovitve že omenjene študije (IFREMER, 2001, str.23), bi ukinitev ribiških 
sporazumov povzročila med 460 in 760 milijoni evrov takojšnjih javnih stroškov, sestavljenih iz 300 
do 600 milijonov za umik ladij in 160 milijonov za pomoč ribičem in lastnikom ladij. V obdobju 
desetih let bi dodatni ukrepi (npr. za zgodnje upokojevanje) pomenili nadaljnjih 800 milijonov evrov 
stroškov. Skupno bi ukinitev sporazumov v letu 1997 pomenila med 1.260 in 1.760 milijoni evrov 
javnih stroškov v obdobju desetih let, kar je zelo podobno višini javnih stroškov predvidenih za 
sklenitev sporazumov v istem obdobju.  
 
Predstavljeni podatki jasno kažejo, da ima EU oziroma posamezne članice velik ekonomski interes 
za sklepanje oziroma podaljšanje veljavnih ribiških sporazumov s tretjimi državami, saj so zanje 
pomemben vir dodane vrednosti. Poleg tega je jasno, da ekonomske koristi iz trenutnih ribiških 
sporazumov niso pravično ali enakopravno porazdeljene med državami v razvoju in EU. Daleč 
največjo korist od ribiških sporazumov z državami v razvoju ima ena sama članica, Španija, največji 
interes za sklepanje »severnih« sporazumov pa imata Danska in Velika Britanija. Pri analizi vseh 
aktivnosti povezanih s sporazumi, tudi na politični ravni, je torej smiselno upoštevati, da gre za 
interese treh članic EU in manj EU v celoti. Aktivnosti za odpravo velikih pomanjkljivosti 
sporazumov ali ohranjanje sedanjega stanja so v EU najverjetneje pod vplivom pritiska treh članic.  
 
Bodoči sporazumi bi nedvomno morali biti bolje umeščeni v okvir sodelovanja med razvitimi in 
manj razvitimi državami (velja za južne sporazume), saj razvojne potrebe obalnih območij in 
dolgoročno uravnotežen razvoj ribiškega sektorja ne moreta biti podrejena interesom zasebnega 
kapitala. Sporazumi bi morali biti osnovani na uravnoteženih sistemih upravljanja ribiškega sektorja, 
tudi v državah v razvoju, kar bi omogočilo obstoj ribjih staležev. Celoten proces od  pogajanja do 
zaključka delovanja sporazumov bi moral nujno postati transparenten in bolj demokratičen. 
 
 

                                                 
191 Predčasno upokojevanje ribičev, itd. 



  

6. NNOOVVAA  SSKKUUPPNNAA  RRIIBBIIŠŠKKAA  PPOOLLIITTIIKKAA  KKOOTT  MMOOŽŽNNOOSSTT  IISSKKAANNJJAA  RREEŠŠIITTEEVV  KKRRIIZZEE  
RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA 
 
Z vidika obravnavanih težav ribiškega sektorja v svetu in v EU se postavlja vprašanje ali je možno 
najti ustrezno rešitev, ki bi bila zadovoljiva tako z vidika ohranitve ribjega staleža in naravnega 
okolja kakor tudi z vidika zaposlenih in ostalih vezanih na delovanje ribiškega sektorja. Zelo 
verjetno je, da ne obstaja le ena možna rešitev, kakor tudi, da spremembe brez zmanjšanja obsega 
delovanja ribiškega sektorja in odpuščanj zaposlenih niso možne, saj okolje ne prenese sedanjih 
stopenj ribolovnega pritiska. Rešitev ni možno iskati le znotraj ribiškega sektorja, saj so vzroki težav 
širši, predvsem v tržnih nepopolnostih in posledicah onesnaževanja okolja. Evropska unija se je na 
pomanjkljivosti in neuspehe lastnih ukrepov poskušala odzvati z oblikovanjem nove CFP. 
 
Evropska komisija se je zaradi težav ribiškega sektorja EU in obveznosti povezanih z ostalimi 
politikami EU, kot je Strategija o biodiverzifikaciji in uporaba previdnostnega pristopa, odločila za 
pripravo obsežnejše reforme CFP. Po posvetovanjih z vsemi zainteresiranimi stranmi, ki so trajala 
več kot tri leta, je 20.3.2001 objavila Zeleno knjigo o prihodnosti CFP, ki naj bi sprožila javno 
diskusijo o prihodnosti ribiškega sektorja v EU. Zelena knjiga pojasnjuje razloge za novo CFP, 
možne rešitve, ponuja pregled ekonomskih in socialnih razmer v ribiškem sektorju in pregled 
biološkega stanja ribjih staležev ter analizo izvajanja CFP do tedaj. V obrazložitvi potrebe po 
reformi CFP je Evropska komisija izpostavila t.i. notranje sistemske slabosti kot tudi zunanje izzive 
EU, ki imajo vpliv na ribiško politiko (Grieve, 2001, str.2). 
 
Med glavnimi sistemskimi slabostmi naj bi bile (Commission of the European Communities, 2001a, 
str.4): 
 

 zelo slabo stanje ribjega staleža, predvsem pridnenih vrst, kot so polenovka, belica in oslič; 
 presežne zmogljivosti ribiške flote EU glede na potrebe uravnoteženega ribolova; 
 obstoj prelova in presežnih zmogljivosti flote, ki so posledica TAC postavljenih precej nad 

priporočili Evropske komisije, ki temeljijo na znanstvenih raziskavah, ter neuspeha 
programov za uravnavanje velikosti flote; 

 premajhna udeležba vseh zainteresiranih strani pri izvajanju CFP. 
 
Med glavnimi zunanjimi izzivi pa naj bi bili (Commission of the European Communities, 2001b, 
str.17): 
 

 širitev EU in globalizacija svetovnega gospodarstva; 
 hitro razvijanje ribiških sektorjev v nekaterih državah v razvoju in s tem povečanje 

konkurence na svetovnem trgu; 
 povečan pritisk na upoštevanje okoljske razsežnosti v CFP; 
 povečano zanimanje javnosti in civilnih iniciativ za dogajanja v ribiškem sektorju. 

  



  

Evropska unija je z namenom predstavitve pomanjkljivosti dotedanje CFP opisala trenutne razmere 
na različnih področjih in možne posledice v primeru, da ne bi prišlo do ustreznih sprememb. Po 
mnenju Komisije je bil ribiški sektor zaradi presežnega investiranja, naraščajočih stroškov in 
zmanjševanja ribjega staleža ekonomsko ranljiv. Nizka donosnost in zmanjševanje zaposlenosti naj 
bi pomenila slabo izhodišče za prihodnost, zato bi se moral ribiški sektor EU občutno zmanjšati, če 
bi se želelo zagotoviti njegovo preživetje (Commission of the European Communities, 2001a, str.4). 
 
Pomembno dejstvo je, da je s strani EU in članic vsako leto več kot 1,1 milijarde evrov javnih 
sredstev namenjenih ribiškemu sektorju v obliki neposrednih pomoči skozi subvencije, državne 
pomoči, cenovni podporni sistem, carinsko zaščito in plačila za ribolovne sporazume s tretjimi 
državami. Ta znesek ne vključuje stroškov upravljanja ribiškega sektorja v obliki administracije, 
raziskav, zbiranja podatkov, nadzora in spremljanja stanja ribjega staleža. Jasno je, da javnost 
oziroma davkoplačevalci zahtevajo stroškovno učinkovitejše in uspešnejše upravljanje ribiškega 
sektorja (Grieve, 2001, str.31). 
 
Ena glavnih težav delovanja CFP naj bi bilo pomanjkanje celovitega pristopa in parcialni razvoj 
njenih štirih temeljnih komponent, ki je v veliki meri pod vplivom letnih pogajanj v okviru Sveta 
ministrov, kar naj bi se še najbolj poznalo pri neustreznem razvoju ukrepov strukturne politike. 
Ribiči so nezadovoljni z delovanjem CFP, kar je tudi razumljivo, saj omejuje njihovo ekonomsko 
aktivnost in postavlja vedno nove omejitve, ki pa v poizkusih ohranitve ribjega staleža niso uspešne 
(Rodgers Philip in Valantin, 1997, str.8). 
 
Poleg gornjih dejstev je potrebno upoštevati, da se je CFP v Sredozemskem morju zelo slabo 
izkazala, saj je EU na tem območju uspela uveljaviti le določene ukrepe CFP, ki se nanašajo na 
strukturno politiko in skupno tržno ureditev; pri ukrepih za ohranitev ribjega staleža in skupno 
upravljanje ribiškega sektorja pa je bila mnogo manj uspešna. Razlogi za to so poleg dejstva, da v 
Sredozemskem morju prevladuje ribolov majhnega obsega, pomanjkanje ustreznih podatkov za 
oblikovanje ukrepov, izjemno težka izvedba ustreznega nadzora ter pomanjkljivo sodelovanje med 
obalnimi državami192, kar se odraža v enostranskih iniciativah. Nujno bi bilo potrebno okrepiti CFP 
tudi na tem območju, za kar pa bi bilo potrebno podpreti znanstvene raziskave, okrepiti nadzor in 
spodbujati razvoj drugih ekonomskih dejavnosti v obalnih regijah odvisnih od ribiškega sektorja. 
Bistvena prednostna naloga bi morala biti okrepitev sodelovanja med obalnimi članicami in ostalimi 
državami v Sredozemlju. 
  
66..11..  TTEEMMEELLJJII  RREEFFOORRMMEE  SSKKUUPPNNEE  RRIIBBIIŠŠKKEE  PPOOLLIITTIIKKEE  
 
Nova CFP naj bi prinesla bistvene spremembe upravljanja ribiškega sektorja in s tem tudi dejansko 
uveljavitev uravnoteženega razvoja ribiškega sektorja. Odpravljene naj bi bile temeljne napake iz 
preteklosti ter upoštevana nova dognanja in principi, ki so se razvili v zadnjem obdobju. Cilji 
reforme CFP so bili zagotovitev uravnoteženega razvoja ribiškega sektorja, povečanje stabilnosti 

                                                 
192 Tudi med članicami EU, ki ležijo ob Sredozemskem morju. 



  

dohodkov vseh udeleženih, zaščita ravnovesja morskega okolja ter zaščita kakovosti in ponudbe 
hrane na trgu EU. Ogrodje nove CFP predstavljajo tri Uredbe Sveta ministrov, ki urejajo spremembe 
na področju pravil strukturne pomoči, uvedbo izrednega ukrepa za zmanjšanje velikosti flot in 
ukrepov za ohranitev in uravnoteženo izkoriščanje ribjega staleža v okviru CFP193. V prvi paket 
ukrepov sta bila poleg sprejetja treh Uredb vključena še dva akcijska načrta; akcijski načrt za 
vključitev okoljevarstvenega vidika v CFP in akcijski načrt za izkoreninjenje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Na podlagi Zelene knjige naj bi Komisija do konca leta 
2004 pripravila še nadaljnje akcijske načrte, ki bi zaokrožili uvedbo nove CFP na različnih 
področjih194. 
 
Z vidika obsega financiranja nova CFP ne prinaša velikih sprememb, saj je ostal v veljavi FIFG za 
obdobje 2000-2006. Ločena sredstva so na voljo za delo inšpektorjev in drugih oblik nadzora ter za 
raziskave na področju ribiškega sektorja. 
 
66..22..  OOHHRRAANNIITTEEVV  RRIIBBJJEEGGAA  SSTTAALLEEŽŽAA  IINN  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJEE  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA   
 
Odločitve o delitvi ribolovnih kvot in povezanih ukrepih so se v preteklosti sprejemali enkrat letno, 
zato so se dovoljene količine ulova in obdobja, ko je ulov dovoljen, med posameznimi leti močno 
spreminjali. Na podlagi nove CFP, ki uvaja dolgoročnejši pristop, naj bi bilo ribičem omogočeno 
ustreznejše načrtovanje, saj so cilji postavljeni za več let vnaprej. Evropska unija je zaradi 
zmanjševanja ribjega staleža predlagala uvedbo večletnih upravljavskih načrtov195 za posamezne 
ribje vrste in hkrati določitev količinskih meja ulova. S tem bi se odpravil kratkoročni sistem 
upravljanja ribjega staleža, po katerem je Svet ministrov določal meje ulova vsako leto sproti, s 
čimer je bilo onemogočeno srednjeročno načrtovanje. Svet ministrov se ni strinjal s predlogom 
Komisije, da bi bilo oblikovanje upravljavskih načrtov povsem v njenih rokah, in je zadržal pravico 
do končne odločitve pri postavitvi količinskih meja ulova. Eden od razlogov je bila bojazen članic, 
da bi se Komisija odločila za hitro reševanje ogroženih ribjih staležev, kar bi pomenilo velike 
omejitve ulova in posledično ekonomske težave za ribiški sektor (FAO, 1990, str.7). 
 
Dolgoročni načrti naj bi bili izraženi na primer v velikosti ribjega staleža določene vrste rib, ki naj bi 
bil dosežen v obdobju, najprej predvsem za najbolj ogrožene vrste nato pa tudi za ostale. V načrtih 
so določene maksimalne količine ulova in tehnični ukrepi, v primeru obnovitvenih načrtov za ribje 

                                                 
193 Council Regulation (EC) No 2369/2002, Council Regulation (EC) No 2370/2002 in Council Regulation (EC) No 
2371/2002.  
194 Strukturni in socialni ukrepi: Action Plan to counter the social, economic and regional consequences of the 
restructuring of the EU fishing industry, Report on economic management of fisheries within the Union. Ohranitev 
ribjega staleža: Action Plan for the improvement of scientific advice for fisheries management, Action Plan on discards, 
Action Plan for fisheries management in the Mediterranean, Code of Conduct for responsible fisheries in Europe. 
Mednarodni vidiki: Integrated Framework for fisheries partnerships at national and regional level, Action Plan to 
improve stock evaluation in non-Community waters. Nadzor: Action Plan for co-operation in enforcement, 
Communication on a Joint Inspection Structure, The Joint Inspection Structure. Ostali ukrepi: Strategy for the 
development of European Aquaculture, Communication on transparency, performance and compliance (Evropska 
komisija, 2002a). 
195 Angl.: Multiannual management plan.  



  

vrste pa tudi omejitve ribolovnega napora. Nova CFP je nedvomno bolj usmerjena v ohranjanje 
celotnega morskega okolja in ne le v ohranitev tržno zanimivih vrst rib, saj ima Evropska komisija 
možnost sprejema izrednih ukrepov za zaščito tudi v primeru ogroženosti drugih morskih virov in 
ekosistemov196. Seveda je vprašanje ali bo do takih ukrepov v resnici prišlo, saj bodo zelo verjetno 
naleteli na nasprotovanja ribiškega sektorja in lobiranje pri Svetu ministrov za njihovo zavrnitev. 
 
Evropska unija se je zaradi svojih splošnih usmeritev v zaščito biološke raznovrstnosti in okolja s pri 
oblikovanju nove CFP zavezala k upoštevanju omenjenih vidikov in učinkov pri vseh ukrepih nove 
CFP, predvsem pri oblikovanju večletnih načrtov upravljanja staleža posameznih ribjih vrst. Za 
uresničitev te zaveze pa mora EU najprej oblikovati ustrezne indikatorje, ki bi lahko omogočili 
oceno učinkov delovanja CFP na okolje (Commission of the European Communities, 2002b, str.8). 
 
66..33..  IIZZBBOOLLJJŠŠAANNJJEE  NNAADDZZOORRAA  IIZZVVAAJJAANNJJAA  UUKKRREEPPOOVV  SSKKUUPPNNEE  RRIIBBIIŠŠKKEE  PPOOLLIITTIIKKEE  
 
Podobno kot v pregledu CFP leta 1992 je tudi Zelena knjiga leta 2001 izpostavila probleme nadzora 
izvajanja CFP, saj v praksi obstaja nedosledno izvajanje določil. Večja moč inšpektorjev EU in 
aktivnejše sodelovanje med članicami bi lahko zagotovilo manjše število kršitev CFP. Z namenom, 
da se zagotovi enaka stopnja tveganja za vse ribiče v EU, da bodo odkriti in sankcionirani v primeru 
kršenja pravil, je nujno poenotenje nadzora in sankcij za kršitelje. Kljub temu tudi nova CFP teh 
vprašanj ne ureja v celoti, saj predstavljajo razlike v pravosodnih sistemih in nacionalna suverenost 
članic preveliko oviro za njihovo uresničitev. Vseeno poizkuša nova CFP predvsem na področju 
medsebojnega sodelovanja povečati pristojnosti in učinkovitost inšpekcij članic ter inšpekcije EU. 
Inšpekcije članic imajo v skladu z novo CFP možnost nadzora ne le domačih ladij ampak vseh ladij 
članic v mednarodnih vodah ali vodah EU, razen v pasu 12 morskih milj od obale, ob pogoju da 
obalna članica ne nasprotuje pregledu. Inšpektorjem EU nova CFP podeljuje možnost pregledov na 
ladjah članic brez prisotnosti inšpektorjev članic, kar je bil prej pogoj, vendar le, če se nadzorovana 
stran s takim pregledom strinja, kar pa zelo znižuje učinkovitost takih nadzorov (Commission of the 
European Communities, 2003, str.12). 
 
6.3.1. Novi ukrepi za nadzor velikosti in zmogljivosti ribiških flot 
 
Presežne zmogljivosti ribiških flot ne pomenijo le tveganja za ohranitev ribjega staleža ampak imajo 
tudi negativne ekonomske učinke na ribiški sektor, saj zmanjšujejo donosnost poslovanja vsake 
ladje in s tem omejujejo možnosti za ustrezno vlaganje v modernizacijo ladij, ki je nujno za 
ohranitev konkurenčnosti. Zmanjšanje velikosti ribiških flot članic je zato nujen korak k izboljšanju 
ekonomske učinkovitosti ribiškega sektorja.  
 
Javna sredstva za investiranje v povečanje ribiških flot zaradi nižjih stroškov in manjšega tveganja 
povezanega z vlaganjem, delujejo proti temu cilju, saj spodbujajo prevelike kapitalske vložke. 

                                                 
196 Council Regulation (EC) No 2370/2002 of 20 December establishing an emergency Community measure for 
scrapping fishing vessels. str.57. 



  

Vsaka ladja zgrajena s subvencijami zmanjšuje donosnost ostalih ladij v isti floti, saj si 
subvencionirane ladje z ostalimi delijo ista ribolovna območja in trge, zato je konkurenca 
izkrivljena. Javna sredstva za investiranje v gradnjo novih ladij tudi zmanjšujejo učinkovitost 
ukrepov in pomoči za zmanjšanje velikosti flot (Commission of the European Communities, 2002a, 
str.10). 
 
Ribiška flota članic EU je z vidika razpoložljivega ribjega staleža prevelika in preveč učinkovita. 
Kot rešitev problema je Komisija (kot že večkrat) predlagala prenehanje izplačevanja subvencij za 
izgradnjo novih ladij ali njihovo modernizacijo s 1.1.2003 in preusmeritev prihranjenih sredstev v 
razrez obstoječih ladij. Evropski parlament je nasprotoval takojšnji odpravi subvencij, saj naj to ne 
bi bilo pravično do ribiških podjetij, ki so v svoje finančne načrte že vključili subvencije za gradnjo 
iz naslova FIFG za obdobje do leta 2006. Svet ministrov je sprejel kompromis, po katerem bodo te 
subvencije ukinjene s 1.1.2005. Do tedaj so te oblike subvencioniranja možne le za ladje do 400 
bruto registrirane tonaže, poleg tega pa morajo članice, ki se za ta ukrep odločijo, do leta 2005 
zmanjšati zmogljivost flote za vsaj 3%. Subvencioniranje modernizacije ladij je še naprej možno, 
vendar ob izpolnitvi določenih pogojev, kot je npr. starost ladij in ohranitev ribolovnih zmogljivosti 
na prejšnji ravni, izjeme so le v primeru pomoči za obalni ribolov manjšega obsega197. Postavlja se 
vprašanje, kako realno in objektivno oceniti, ali se na določeni ribiški ladji zaradi modernizacije 
opreme ribolovna zmogljivost poveča ali ne. 
 
MAGP so se izkazali kot preveč zapleteni in nezadostno ambiciozni programi za ustrezno 
prilagoditev velikosti flot, kljub temu naj bi EU v primerih tistih članic, ki niso izpolnile svojih 
obveznosti, ustrezno ukrepala. Za prihodnost pa nova CFP uvaja poenostavljen sistem za omejitev 
ribolovnih zmogljivosti članic. Z namenom, da bi se preprečilo povečanje flot, je določena zgornja 
dovoljena meja velikosti flot posameznih članic. Referenčne ravni so bile postavljene na podlagi 
končnih ciljev MAGP IV na dan 31.12.2002. Vsak vstop nove ladje v floto posamezne članice 
oziroma vpis v ladijski register je dovoljen le ob ustreznem umiku (razmerje med vstopno in 
izstopno zmogljivostjo 1:1). Članice lahko prosto izbirajo, kako bodo uravnale velikost flot, s 
trajnim198 ali začasnim umikom ladij iz flot (Commission of the European Communities, 2003, 
str.13). V primerih, da je bila določena ladja umaknjena iz flote s finančno pomočjo EU in članice, 
se avtomatično zniža referenčna raven članice, saj so sredstva namenjena izključno prilagajanju 
velikosti oziroma zmanjšanju flote (Commission of the European Communities, 2002b, str.11). 
 
Kot oblika trajnega umika ladij iz flot obstaja možnost transferja ladij v tretje države le do konca 
leta 2004, pa še to le ob izpolnitvi dodatnih pogojev (obstoj ribolovnega sporazuma s tretjo državo, 
spoštovanje mednarodnih sporazumov,…). V nasprotnem primeru lastnik ladje ni upravičen do 
finančne pomoči199. Take rešitve kažejo, da se je EU začela zavedati neustreznosti selitve ribolovnih 

                                                 
197 Council Regulation (EC) No 2369/2002 of 20 December amending Regulation (EC) 2792/199 laying down the 
detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector. Str.49. 
198 Izbrisom ladje iz ladijskega registra članic. 
199 Council Regulation (EC) No 2369/2002 of 20 December amending Regulation (EC) 2792/199 laying down the 
detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector. Str.49. 



  

zmogljivosti v tretje države in neuspeha sporazuma z Argentino ter negativnih povratnih učinkov, ki 
jih lahko imajo take odločitve na celoten ribiški sektor v svetu. Na žalost se EU ostalim ribiškim 
sporazumom (recipročnim in s finančnimi nadomestili) verjetno še dolgo ne bo mogla ali želela 
odreči.  
 
66..44..  SSPPRREEMMEEMMBBEE  SSKKUUPPNNEE  ZZUUNNAANNJJEE  RRIIBBIIŠŠKKEE  PPOOLLIITTIIKKEE    
 
Ukrepi nove CFP, ki so vezani na področja izven EU, naj bi spodbujali mednarodno sodelovanje in 
zagotavljali uravnotežen razvoj ribiškega sektorja v enaki meri kot to velja za območje EU. Na 
podlagi nove CFP naj bi se oblikoval nov pristop, ki bi poleg interesov EU v večji meri upošteval 
tudi interese tretjih držav, ki imajo suvereno pravico razvijati lastno razvojno strategijo ribiškega 
sektorja. Evropska unija naj bi upoštevala omejitev, da je lahko ribolov v okviru ribiških 
sporazumov s tretjimi državami usmerjen le v presežne količine rib glede na zmogljivosti flot tretjih 
držav. Bistveno spremembo naj bi predstavljala zamenjava dvostranskih ribiških sporazumov s 
partnerskimi ribiškimi sporazumi200. Nova oblika sporazumov naj bi zagotovila, da bi bil pomen 
možnosti ribolova na podlagi sporazumov drugotnega pomena, podrejen vzpostavitvi 
uravnoteženega ribolova, vendar naj bi sporazumi, kjer bi bilo možno, spodbujali ukrepe za prenos 
tehnologije in investicij v korist lokalnega ribiškega sektorja. Med gornjimi cilji obstaja jasna 
možnost oblikovanja protislovnih ukrepov, zato naj bi bili na primer dovoljeni le prenosi tehnologij, 
ki niso sporne z vidika ohranitve naravnih virov.  
 
V poročilu iz leta 2000 o povezanosti ribištva z zmanjševanjem revščine v državah v razvoju je 
Evropska komisija izpostavila ključna področja za uravnotežen razvoj ribiškega sektorja v teh 
državah (Commission of the European Communities, 2000, str.17): 
 

 uravnoteženo izkoriščanje morskih virov in zaščita morskega ekosistema; 
 dostop prebivalstva do ribjega staleža za prehrano; 
 zaščita obalnih skupnosti, ki se ukvarjajo z ribolovom majhnega obsega zaradi pomena za 

prehrano in dohodek;  
 maksimiziranje koristi izkoriščanja ribjega staleža z razvojem aktivnosti z višjo dodano 

vrednostjo (predelovalni sektor, neposredni izvoz). 
 
Trenutni ribiški sporazumi EU teh področij večinoma ne upoštevajo ali jih celo spodkopavajo, zato 
je bila zunanja dimenzija CFP predmet mnogih razprav v okviru nastanka Zelene knjige o novi CFP. 
Evropska unija naj bi si tudi prizadevala za oblikovanje zavezništev v okviru mednarodnih ribiških 
organizacij z državami, ki imajo podobne interese. Že sprejeti akcijski načrt za izkoreninjenje 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova naj bi zmanjšal možnosti zlorabe plovbe 
pod zastavami ugodnosti v ribiškem sektorju in iztovarjanje ulova v pristaniščih, v katerih se ne 
izvaja ustrezen nadzor. To naj bi se uresničilo s sprejetjem že oblikovanih mednarodnih ukrepov in 
povečanjem odgovornosti obalnih držav za nadzor nad pristanišči, kar naj bi povečalo učinkovitost 

                                                 
200 Angl.: Fisheries Partnership Agreements, od tu dalje krajše FPA. 



  

ukrepov upravljanja v okviru CFP. Poleg tega je potrebno na podlagi akcijskega načrta sprejeti 
ustrezne ukrepe za učinkovitejši nadzor ladij iz EU, ki ribarijo izven voda EU.  
 
Leta 2002 je Svet ministrov Komisiji dodelil mandat za sklepanje ekonomskih partnerskih 
sporazumov201 z ACP državami, ki naj bi pomenili spremembo trgovinske politike EU v smeri 
poglobitve ekonomskih odnosov z državami v razvoju. EPA naj bi vsebovali paket pomoči in 
trgovinskih ukrepov, zato je pričakovati, da bodo carinske olajšave pogosto pogojene z dostopom do 
ribolovnih območij za floto EU. Trenutno potekajo pogajanja, ki naj bi se zaključila s sprejetjem 
prvih sporazumov do leta 2008. EPA so v ozadju predloga Komisije za sklenitev partnerskih ribiških 
sporazumov, ki naj bi pomenili nov pristop v dvostranskih ribiških sporazumih. V prihodnosti naj bi 
EU namesto plačevanja za dostop do ribolovnih območij sredstva vlagala v razvoj uravnoteženega 
ribištva osnovanega na partnerskem odnosu. Če bo temu res tako, bi bila to zagotovo koristna 
sprememba, vendar je potrebno upoštevati, da so tudi dosedanji ukrepi EU vsebovali dobronamerne 
izjave in zato previdnost ni odveč. Še vedno je namreč glavni notranji cilj CFP zmanjšanje presežnih 
zmogljivosti flote in zmanjšanje stopnje umrljivosti ribjega staleža v vodah EU ter zagotovitev 
zadostne ponudbe osnovne surovine za predelovalni sektor in kvalitetnih rib za prehrano (Goulding, 
2000, str.88).  
 
Jasno je razvidno, da so temelj dvostranskih ribiških sporazumov med EU in ACP državami notranje 
težave ribiškega sektorja EU in potrebe trga EU. V procesu pogajanj sklepanja EPA in FPA imajo 
ACP države priložnost, da skupaj določijo in uveljavijo bistvene elemente bodočih sporazumov, ki 
bodo dejansko pomenili spremembe v smer uravnoteženega razvoja ribiškega sektorja. Uporabiti bi 
morale politično moč ACP držav kot skupine, dejstvo, da so lastnice ribjega staleža in da je ves 
domač ribiški sektor potreben razvoja, ter hkrati poskrbeti za transparenten proces pogajanj in 
izvajanja sporazumov ter njihov nadzor.   

 
66..55..  UUKKRREEPPII  ZZAA  HHIITTRREEJJŠŠII  RRAAZZVVOOJJ  RRIIBBOOGGOOJJSSTTVVAA  
 
V obdobju, ko se zmanjšuje velikost ribjega staleža, vedno večji delež ponudbe rib prihaja iz 
ribogojstva. Kljub temu, da se zdi razvoj ribogojstva možna protiutež težavam morskega ribolova, 
obstajajo tudi v tej dejavnosti mnoge pomanjkljivosti. Ribogojnice potrebujejo veliko prostora, 
poleg tega pa pomeni njihovo uvajanje uničevanje oziroma spreminjanje naravnega okolja. Poleg 
tega ribogojstvo potrebuje na eni strani čisto vodo, saj je v nasprotnem primeru ogroženo preživetje 
rib, po drugi strani pa so potrebne ustrezne rešitve za onesnaženo vodo, ki nastane pri izvajanju te 
dejavnosti. Nenadzorovano iztekanje ribjih odpadkov, onesnažene vode in širjenje bolezni lahko 
ogrozijo okoljsko ravnovesje. Pobeg vzrejenih rib iz ribogojnic lahko povzroči nastanek novega 
naravnega sovražnika za ostale živalske vrste. Poleg tega je mnogo vrst rib primernih za vzrejo 
mesojedih, kar pomeni, da je potrebno del ribolovne količine nameniti za njihovo prehrano, kar 
pomeni, da ribogojstvo ni nujno le možna rešitev težav zaradi prelova ampak lahko tudi samo 
prispeva k njihovemu nastanku (Centre for Sustainable fisheries, 2002, str.6). 

                                                 
201 Angl.: Economic Partnership Agreements, krajše EPA. 



  

Zaradi navedenih težav naj bi si EU v okviru nove CFP prizadevala tudi za uravnotežen razvoj 
ribogojstva, kar zahteva večjo podporo raziskavam in razvoju ustreznih okoljskih in higienskih 
standardov. Evropska unija naj bi z ustreznimi ukrepi zagotovila zdrave proizvode za potrošnike, 
razvoj okolju prijaznejšega ribogojstva in nova delovna mesta, ki jih razvoj ribogojstva lahko 
zagotovi predvsem na območjih tradicionalno odvisnih od ribolova. Da bi se omenjeno uresničilo, je 
potrebno sprejeti skupne standarde, ki bi med drugim omogočali ustrezno označbo »biološko« 
pridelanih rib v ribogojstvu, saj trenutna zakonodaja v EU tega ne omogoča, ter ukrepe za 
zagotovitev ustreznega zdravstvenega stanja pridelanih rib, preprečitev njihovega pobega v naravno 
okolje in zmanjšanje onesnaževanja. Taki ukrepi naj bi med drugim tudi izboljšali javno podobo 
ribogojstva v EU (Commission of the European Communities, 2002b, str.17). 
 
77.. AALLTTEERRNNAATTIIVVNNII  PPOOGGLLEEDDII  NNAA  OOBBLLIIKKOOVVAANNJJEE  UUSSTTRREEZZNNEEGGAA  SSIISSTTEEMMAA  
UUPPRRAAVVLLJJAANNJJAA  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  
 
Zaradi kompleksnosti delovanja ribiškega sektorja in neuspehov CFP ter velikih težav tako v 
ribištvu EU kot v ostalem svetu, se postavlja vprašanje obstoja optimalnega načina upravljanja 
sektorja. Poznana so dejstva, kakšni bi morali biti učinki takega načina, npr. uskladitev aktivnosti 
posameznikov z dolgoročno uravnoteženostjo naravnega okolja. Vprašanje pa je, katera načela bi 
morala biti uporabljena za dosego teh učinkov. Med njimi bi lahko izpostavili tri med seboj 
prepletene sisteme načel (Grieve, 2001, str.9): razvoj samega sistema upravljanja, ekosistemski 
pristop ter partnerski pristop.   
 
Spremembe v načinu upravljanja morajo upoštevati pomanjkljivosti sedanjih sistemov in trenutne 
razmere v ribiškem sektorju, zelo pomembno pa je pravilno ocenjevanje možnega prihodnjega 
razvoja. Večina ekonomskih modelov, ki so zgrajeni na podlagi preteklih podatkov o ponudbi, 
povpraševanju in trgovini z ribami, predvsem na področju sistema upravljanja in povezanih ukrepov 
ter tehnologije običajno vsebuje predpostavko »business as usual«. Rezultati takih modelov so le 
približna slika prihodnjega razvoja, saj naj bi bilo ravno upravljanje podvrženo večjim spremembam 
in ker je tehnološki napredek stalnica v ribiškem sektorju. 
 
V obdobju, ko že obstajajo presežne zmogljivosti, tehnološki napredek ne more več omogočiti večje 
ekonomske učinkovitosti ribolova. Zato je potrebno čimprej zmanjšati velikost ribiških flot, 
zmanjšati subvencioniranje in uvesti bolj uravnotežene elemente v upravljanje ribiškega sektorja ter 
najti način, kako naj si države povrnejo del stroškov, ki jih imajo z upravljanjem ribiškega sektorja. 
Uveljavitev takih sprememb bi seveda pomenila zvišanje stroškov poslovanja za ribiški sektor v 
prihodnosti, ki seveda ne bi mogli biti takoj preneseni v breme končnega potrošnika. Na ta način bi 
imel ribolov dodatno omejitev202 v višini cen, ki bi jih bil trg sposoben absorbirati. Ustrezne 
spremembe bodo najverjetneje najprej sprejete v najrazvitejših državah, kar bo imelo negativne 
posledice zaradi selitve pritiska na ribji stalež v državah v razvoju, saj se bo verjetno okrepil obseg 
cenejšega uvoza iz teh držav.   

                                                 
202 Poleg obsega ribjega staleža. 



  

77..11..  RRAAZZVVOOJJ  UUSSTTRREEZZNNEEJJŠŠEEGGAA  SSIISSTTEEMMAA  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJAA  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  
 
Mnoge pomanjkljivosti sistemov upravljanja ribiškega sektorja v razvitih državah ali celo njihova 
odsotnost v nekaterih državah v razvoju pomenijo, da je nujno sprejeti ustrezne spremembe, ki bi 
zagotovile odpravo ali omilitev težav, saj te močno vplivajo na produktivnost sektorja in puščajo 
težko popravljive posledice v okolju. V upravljanje je potrebno vključiti ukrepe, ki bi zagotovili z 
vidika stanja ribjega staleža bolj uravnotežen razvoj sektorja in mednarodne trgovine. Spremembe 
so zaradi možnega negativnega vpliva ukrepov na prosto trgovino in konkurenčnost prepočasne, 
zato bo verjetno potrebno konkretne korake z upoštevanjem vseh zainteresiranih strani sprejeti na 
mednarodni ravni. Trenutno reševanje razmer je morda preveč parcialno, verjetno bi bil pravi korak 
razširitev dialoga o ribiškem sektorju, mednarodni trgovini in uravnoteženem razvoju v nek širši 
forum, ki bi vključeval mnogo več različnih strok in ponudil več možnih pogledov. 
 
Koncept uravnoteženega razvoja203 se je začel razvijati v okviru priprav na konferenco Združenih 
narodov o okolju in razvoju leta 1992 v Riu. Ob ustanovitvi je uravnotežen razvoj postal tudi eden 
od ciljev WTO, omogočil naj bi uskladitev ciljev na področju mednarodne trgovine s širšimi 
okoljskimi, socialnimi in kulturnimi cilji ter spodbudil razpravo o tem, kakšen naj bi bil učinkovit in 
legitimen razvoj, ne le z vidika gospodarske rasti. Uporaba koncepta uravnoteženega razvoja v 
ribiškem sektorju naj ne bi pomenila le vključitev skrbi za ohranitev ribjega staleža v širše 
ekonomske cilje sektorja, ampak skrb za ohranitev okolja v celoti. Zaradi dejstva, da so z vidika 
delovanja ribiškega sektorja pomembne večinoma le posamezne tržno zanimive vrste rib, je večina 
napora usmerjenega v pridobivanje podatkov o le-teh, mnogo manj pa o celotnem ekosistemu204. Za 
uravnotežen razvoj sektorja je potrebno upoštevati tudi socialne, ekonomske in kulturne potrebe 
skupnosti močno vezanih na ta sektor, kakor tudi specifične potrebe držav v razvoju.  
 
Norveška, Nova Zelandija in Islandija, pomembne izvoznice rib v svetovnem merilu, so med 
vodilnimi v uvajanju koncepta uravnoteženega razvoja ribiškega sektorja, kar kaže, da mednarodna 
trgovina in uravnotežen razvoj nista nujno nezdružljiva. Relativno uspešnost Islandije pripisujejo ne 
le upoštevanju okoljske razsežnosti ampak tudi ekonomski učinkovitosti, tržni naravnanosti sektorja 
in manjši prisotnosti subvencioniranja. Upravljanje ribiškega sektorja bi se lahko, če bi obstajale 
ustrezne spodbude in bile odpravljene neustrezne, izboljšajo mnogo hitreje, vendar je to zaradi 
različnih vzrokov zelo težko izpeljati. Uporaba koncepta uravnoteženega razvoja bi nedvomno 
dvignila stroške poslovanja in tudi cene rib in ribjih proizvodov, saj bi morali biti upoštevani tudi 
socialni in okoljski stroški ribolova. Potrebno je, kot je že bilo poudarjeno, odpraviti tržne 
nepopolnosti, ki spodbujajo prelov, ter prilagoditi ribolovne zmogljivosti flot. Zaradi posledic zelo 
verjetnega posledičnega zmanjšanja obsega poslovanja je nujno zagotoviti alternativne možnosti 
zaposlitve, predvsem v regijah, kjer je gospodarski razvoj temeljil skoraj izključno na ribiškem 
sektorju. Nedvomno je za tako korenite spremembe potrebna močna politična volja in podpora na 
državni in mednarodni ravni (Dommen  in Deere, 1999, str.17). 

                                                 
203 Angl.: Sustainable development. 
204 Več o ekosistemskem pristopu v naslednji točki. 



  

Za pojasnjevanje vzrokov težav ribiškega sektorja je bil pogosto uporabljen ekonomski pristop, prav 
tako za oblikovanje ustreznih rešitev. Ekonomisti, kot že omenjeno, predlagajo reševanje slabo 
definiranih lastninskih pravic tudi z uporabo ITQ, obstaja pa tudi alternativna rešitev v kompleksni 
regulaciji in intervencionizmu, kot je to značilno za sedanjo CFP. Ključna pomanjkljivost obeh 
pristopov je, da sta usmerjena predvsem v reševanje težav ribjega staleža točno določenih tržno 
zanimivih vrst in ekonomsko socialnih težav sektorja, dosti manj pa se ukvarjata z ekološkimi 
posledicami, potrebo po ohranitvi ekološke raznovrstnosti, torej zahtevami, ki so se v javnosti 
okrepile šele v zadnjem obdobju. Tako stanje, ko se zaradi ekonomskih interesov ščiti le določene 
vrste rib, ostale pa zanemarja, lahko pomeni rušenje naravnega ravnovesja, kar bi lahko privedlo do 
nastanka še hujših posledic. Upravljanje ribiškega sektorja bi moralo biti z namenom reševanja vseh 
(ali večine) težav bolj usmerjeno v zagotavljanje stabilnosti in odpravo negotovosti, kar bi koristilo 
vsem udeležencem, hkrati pa spodbudilo večjo podporo in angažiranost pri oblikovanju in izvajanju 
politike upravljanja. Vedno bolj je razširjeno spoznanje, da brez aktivne podpore tistih, na katerih 
obnašanje in aktivnosti vpliva, nobena politika upravljanja ne more učinkovito delovati (Grieve, 
2001, str.9). 
 
Upravljanje ribiškega sektorja bi zato moralo biti oblikovano tako, da so pomen, pravice in 
obveznosti vseh udeleženih jasno določene in da so vzpostavljene inštitucije in sistemi spodbud za 
poenotenje individualnih interesov s cilji ekološke uravnoteženosti, socialne stabilnosti in 
ekonomske učinkovitosti. Poleg tega je nujno okrepiti občutek lastninske odgovornosti (tržni 
pristop) in udeležbo vseh zainteresiranih strani pri upravljanju ribiškega sektorja (Grieve, 2001, 
str.9). 
 
77..22..  EEKKOOSSIISSTTEEMMSSKKII  PPRRIISSTTOOPP  RRAAZZVVOOJJAA  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJAA  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  
 
Morski ekosistemi so za človeka pomembni ne le kot vir prehrane ampak tudi zaradi drugih funkcij, 
ki so bile v preteklosti manj izpostavljene, kot je npr. absorpcija ogljikovega dioksida skozi plankton 
in ustvarjanje energije ter njen transfer skozi prehranjevalno verigo. Morsko ribištvo in ribogojstvo 
se odvijata v morskem okolju in nanj vplivata, ta pa prav tako v obratni smeri vpliva na ribiški 
sektor. Šele v zadnjih letih se je upravljanje ribolova in ribogojstva prilagodilo v upoštevanje 
ohranjanja okolja, v katerem delujeta. Neposredni učinek ribolova na okolje je najbolj opazen na 
staležih tržno zanimivih vrst rib, katere so tudi cilj ribolova. Kljub temu so zaradi ribolovnih 
aktivnosti in uporabe ribolovne opreme ogrožene tudi druge vrste rib, morski sesalci, želve in 
organizmi živeči na morskem dnu. Ribolov in ribogojstvo še zdaleč nista edini ekonomski 
aktivnosti, ki vplivata in na kateri vpliva morsko okolje; med najpomembnejšimi konkurenčnimi 
dejavnostmi so pomorski transport, turizem, naftna industrija in športne ter rekreativne dejavnosti. 
Poleg tega povzročajo industrija, gospodinjstva in kmetijstvo onesnaženje morskih in celinskih 
voda. Različne aktivnosti so zaradi podobnih interesov in medsebojnih učinkov delovanja ter 
učinkov na morsko okolje močno povezane (Commission of the European Communities, 1998, 
str.45). 
 



  

V okviru EU se je šele v zadnjem obdobju prebudilo zavedanje o nujnosti upoštevanja okoljske 
razsežnosti pri upravljanju ribiškega sektorja. Leta 1997 je bilo prvič sklicano ministrsko srečanje 
predstavnikov EU in ostalih držav ob Severnem morju z namenom uskladitve okoljskih ciljev z 
ostalimi interesi do morskega okolja. Udeleženci so potrdili pomen t.i. ekosistemskega pristopa do 
upravljanja, ki naj bi temeljil na (Grieve, 2001, str.18): 
 

 identifikaciji procesov znotraj morskih ekosistemov in zunanjih dejavnikov, ki so bistvenega 
pomena za njihovo delovanje, ohranjanje in biološko raznovrstnost; 

 upoštevanju interakcije med prehranjevalnimi verigami in ekosistemi; 
 zaščiti kemičnega, fizičnega in biološkega okolja potrebnega za delovanje ekosistemov. 

 
Ekosistemski pristop zahteva previdnost, pri čemer pa ukrepi za preprečevanje in odpravo 
človekovega vpliva na okolje kljub pomanjkanju znanstvenih dokazov o tem vplivu ne bi smeli biti 
zapostavljeni. To pomeni, da se ukrepanju za zaščito ekosistemov ne bi smeli odpovedati zaradi 
dejstva, da odločevalske strukture niso zagotovile zadostnih dokazov za upravičenost njihovega 
izvajanja. Zaradi tega je potrebno izboljšati poznavanje morskega okolja; v preteklosti je bilo 
znanstveno raziskovanje usmerjeno v proučevanje ribištva in staležev tržno zanimivih vrst rib, 
zaradi kompleksnosti in stroškov pa skorajda ni podatkov o ostalih vrstah rib in morskem okolju 
(Commission of the European Communities, 1998, str.45).  
 
Če se bo uresničila zaveza držav, EU in različnih mednarodnih organizacij o nujnosti upoštevanja 
okoljske razsežnosti pri oblikovanju ribiške politike, se bo lahko bolje spoznalo delovanje morskih 
ekosistemov in uspešneje prilagajalo upravljanje ribiškega sektorja, kar bi pomenilo tako boljšo 
zaščito ekosistemov kot prihodnost ribištvu kot ekonomski dejavnosti.  

 
77..33..  PPAARRTTNNEERRSSKKII  PPRRIISSTTOOPP  KK  RRAAZZVVOOJJUU  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJAA  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  SSEEKKTTOORRJJAA  
 
Upravljanje predstavlja način oblikovanja usmeritve razvoja na določenem področju z upoštevanjem 
procesov, odgovornosti, preglednosti, učinkovitosti in zmožnosti; osnovano naj bi bilo na temelju 
soodvisnosti in interakcije med različnimi ravnmi odločanja. Upravljanje ribiškega sektorja v EU je 
pogosto kritizirano zaradi t.i. top-down pristopa, sistema, ki naj bi deloval na temelju ukazov in 
nadzora, razvitem s strani odmaknjenih centralnih inštitucij EU. Nezmožnost vključitve širših 
interesnih skupin v procese odločanja predstavlja pomemben razlog za neustrezen odnos med 
ribiškim sektorjem (proizvajalci) in ostalimi, ki oblikujejo politiko upravljanja sektorja, kot so 
raziskovalci, politiki in birokrati. Preveč energije in sredstev naj bi se namesto za oblikovanje 
racionalnega načrtovanja razvoja sektorja porabilo za reševanje tega konflikta.  
 
Oblikovanje partnerskega pristopa bi pomenilo vključitev zainteresiranih skupin, kot so proizvajalci, 
raziskovalci, managerji in okoljevarstveniki, v odločevalski proces in s tem tudi porazdelitev 
obveznosti za ustrezno izvajanje ukrepov. Osnova za tak pristop je dejstvo, da je uravnotežen razvoj 
ribiškega sektorja povezan s stopnjo zaupanja med vsemi udeleženci, ki lahko pomaga ustvariti 



  

produktivnejše odnose in posledično oblikovanje bolj praktične, stroškovno učinkovite in odzivne 
politike upravljanja sektorja.  
 
V Evropski uniji se večina pomembnejših ribolovnih aktivnosti izvaja na nadnacionalni ravni, na 
omejenem regionalnem območju, ki je običajno v pristojnosti več članic. Prepustitev procesa 
odločanja posameznim članicam ne bi bil najbolj učinkovit ukrep, prav tako pa se je izkazalo za 
preveč »oddaljeno« odločanje na ravni EU. Zaradi tega se je oblikovala ideja o upravljanju ribištva 
na regionalni ravni. Zelena knjiga o prihodnosti CFP iz leta 2001 predlaga vzpostavitev mreže 
regionalnih svetovalnih odborov, ki naj bi bili sestavljeni iz predstavnikov proizvajalcev, nevladnih 
organizacij, raziskovalcev in predstavnikov članic EU. Odbori niso dobili formalne vloge v procesu 
odločanja v EU ampak je njihova vloga le posvetovalna.  
 
Predlog o oblikovanju odborov ne opredeljuje natančno nalog in obveznosti, zato bi se ti lahko 
sprevrgli le v nekakšen forum. Mnogo bolj produktivna bi verjetno bila odločitev, da bi bili odbori 
zadolženi za oblikovanje jasnih ciljev in ukrepov za upravljanje ribiškega sektorja, ki bi bili sprejeti 
na podlagi soglasja in ne le na podlagi pritiska posamezne interesne skupine, kot se to sedaj pogosto 
dogaja.  
 
77..44..  MMOOŽŽNNOOSSTTII  ZZMMAANNJJŠŠAANNJJAA  NNEEZZAAKKOONNIITTEEGGAA,,  NNEEPPRRIIJJAAVVLLJJEENNEEGGAA  IINN  
NNEERREEGGUULLIIRRAANNEEGGAA  RRIIBBOOLLOOVVAA  
 
V svetu se noben sistem upravljanja ribiškega sektorja ni izkazal kot dovolj učinkovit za uspešno 
odpravo IUU ribolova, tako na nacionalni kot regionalni ravni, zato bi bilo potrebno oblikovati 
spremembe, ki bi lahko pripomogle k hitrejšemu urejanju razmer. IUU ribolov ogroža prizadevanja 
za uravnotežen razvoj ribiškega sektorja in ohranitev ribjega staleža, saj onemogoča ustrezen nadzor 
in načrtovanje. Med spremembami bi zagotovo morale biti ustreznejša ureditev odgovornosti na 
podlagi plutja pod zastavami vseh držav sveta, okrepitev pristojnosti obalnih držav oziroma držav v 
katerih se nahajajo pristanišča, kjer se vrši iztovor in sprejetje ukrepov za preprečevanje trgovine z 
ribami, ki izvirajo iz IUU ribolova.  
 
Nezadosten nadzor nekaterih držav nad ribiškimi ladjami, ki plujejo pod njihovimi zastavami oz. t.i. 
zastavami ugodnosti, so eden glavnih razlogov za neučinkovitost boja proti IUU ribolovu205. Pravna 
ureditev ribolova na odprtem morju izvira iz konvencije UNCLOS iz leta 1982, ki na splošen način 
določa, da je ribolov na odprtem morju odprt za vse države, daje možnost vsem državam do 
registracije ladij pod svojo zastavo ter hkrati določa, da so države odgovorne za sprejem obveznosti 
za te ladje in nadzor njihovega delovanja. Edina mednarodna konvencija, ki je določala obveznosti 
držav v povezavi z ladjami, ki plujejo pod njihovimi zastavami, je bila Konvencija Združenih 
narodov o Pogojih za registracijo ladij iz leta 1986206, ki je bila usmerjena predvsem na področje 
trgovskih ladij. Zaradi lobiranja držav z največjimi trgovskimi flotami do sprejetja oziroma 

                                                 
205 Že predstavljeno v točki 2.4. 
206 Angl.: UN Convention on Conditions for Registration of Ships. 



  

ratifikacije konvencije še ni prišlo, čeprav bi konvencija lahko bila ustrezna osnova za določitev 
obveznosti držav (Upton in Vangelis, 2003, str.8). 
 
Težave z IUU ribolovom bi bile ne glede na neuspehe na mednarodnem področju mnogo manjše, če 
bi se države same odločile za ustrezen nadzor nad ladjami, ki plujejo pod njihovimi zastavami, na 
primer z zahtevami po spoštovanju ukrepov ali zavrnitvijo njihove ponovne registracije. Nekatere 
države tega niso sposobne storiti zaradi pomanjkljivih sredstev, mnoge pa tega kljub očitnim 
negativnim posledicam IUU ribolova preprosto niso pripravljene storiti.  
 
Glavne mednarodne aktivnosti na področju preprečevanja IUU ribolova se odvijajo na področju 
sprejema novih konvencij, ki bi lahko več držav prisilile k nadzoru ladij, ki plujejo pod njihovimi 
zastavami, vendar je glavna ovira dejstvo, da imajo konvencije vpliv le na aktivnosti držav 
podpisnic. Tako na primer Sporazum o spodbujanju ribiških plovil, da upoštevajo mednarodne 
ukrepe za ohranjanje in ravnanje na odprtem morju iz leta 1993207 določa, da morajo države 
podpisnice sodelovati z namenom, da ladje, ki plujejo pod zastavami držav, ki niso podpisnice, ne 
spodkopavajo učinkov ukrepov za ohranitev ribjega staleža in za uravnoteženo upravljanje ribiškega 
sektorja. Tudi ta konvencija nima možnosti za vpliv na države, ki niso njene podpisnice, saj temelji 
na mednarodnem pravu, katerega temelj je tudi UNCLOS konvencija. Omenjeni sporazum še ni 
stopil v veljavo (24 ratifikacij, 25 potrebnih), UNCLOS konvencijo pa je ratificiralo 135 držav.  
 
Poleg nezadovoljivega oziroma prepočasnega sprejemanja mednarodnih sporazumov, ki bi lahko 
vplivali na zmanjšanje IUU ribolova, potekajo na mednarodni ravni tudi druge za države manj 
zavezujoče aktivnosti z istim ciljem. Te aktivnosti so prinesle prve rezultate npr. v Kodeksu 
odgovornega ribištva iz leta 1995 in na tej podlagi sprejetega Akcijskega načrta za preprečitev 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Oba inštrumenta sta bila sprejeta v okviru 
FAO in sta nezavezujoča ter nudita osnovo za sprejetje ustreznih ukrepov v okviru nacionalnih 
zakonodaj. Njuna učinkovitost je zaradi dejstva, da je ustrezno ukrepanje in izvajanje v celoti v 
rokah posameznih držav, vprašljiva (Upton in Vangelis, 2003, str.7). 
 
Možna rešitev težav, ki izvirajo v dejstvu, da večje število držav ne izvaja ustreznega nadzora nad 
ladjami, ki plujejo pod njihovimi zastavami, je ustreznejši nadzor s strani obalnih držav, saj je jasno, 
da mora biti ulov nekje iztovorjen. Obalne države imajo polno suverenost nad svojim ozemljem, 
vključujoč pristanišča, poleg tega imajo možnost določati pogoje pod katerimi lahko ladje pristanejo 
v njihovih pristaniščih, kot je na primer spoštovanje predpisov obalne države in zavrnitev ladje v 
primeru njihovega nespoštovanja (De la Fayette, 1996, str.59). Kljub vsemu je ureditev razmer na 
področju IUU ribolova ponovno zapletena, saj v primeru, da se je ribolov izvršil na odprtem morju, 
obalna država ne more sankcionirati ladje za dejanja, ki se niso izvršila na območju pod njeno 
jurisdikcijo. Obalna država sicer lahko sprejme ukrep, s katerim bi prepovedala pristanek ladij 
udeleženih v IUU ribolovu kjerkoli, vendar obstaja nujnost sprejetja ukrepov na globalni ravni. 

                                                 
207 Že predstavljen v točki 2.4. 



  

Ukrepi posameznih obalnih držav so z vidika celotnega ribiškega sektorja nezadostni, saj lahko ladje 
kršiteljice brez večjih težav izberejo drugo obalno državo (Lobach, 2003, str.41). 
 
IUU ribolov je smiseln le v primeru, ko je ulov možno tudi prodati, zato se postavlja vprašanje 
možnosti uporabe ukrepov, ki bi preko vpliva na ponudbo in povpraševanje vplivali na zmanjšanje 
ali izginotje IUU ribolova. Trenutno sta v uporabi dva tipa trgovinskih ukrepov, ki imata možnost 
omejevanja IUU ribolova; to so dokumentacijske sheme in prostovoljni znaki za okolje208. 
Dokumentacijske sheme vplivajo na ponudbeno stran trgovanja in obstajajo v obliki trgovinskih 
dokumentacijskih shem in ribolovnih dokumentacijskih shem. V primeru prvih morajo ribe in ribje 
proizvode ob prodajah spremljati ustrezni dokumenti, v primeru slednjih pa ustrezni certifikati 
spremljajo ribe ob ulovu, iztovoru in transportu (FAO, 2002a, str.19). Dokumentacijske sheme se 
običajno sprejemajo v okviru regionalnih ribiških organizacij, zato je njihova učinkovitost z vidika 
IUU ribolova odvisna od pripravljenosti članic za njihovo sprejetje, izvajanje in nadzor. Ustrezno 
delovanje sistema zaradi potrebe po podrobnem nadzoru aktivnosti posamezne ladje na morju, 
možnosti ponarejanja listin, itd., ni enostavno. Znaki za okolje niso uporabljeni izključno z 
namenom preprečevanja IUU ribolova, poleg tega pa sta njihov obstoj in razširitev uporabe 
negotova, saj po mnenju nekaterih strokovnjakov pomenijo zaviranje proste trgovine, ker bi lahko 
šlo za obliko diskriminacije med ponudniki (Upton in Vangelis, 2003, str.12). 
 
77..55..  UUPPOORRAABBAA  IINNDDIIVVIIDDUUAALLNNIIHH  KKVVOOTT  KKOOTT  MMOOŽŽNNAA  RREEŠŠIITTEEVV  TTRRŽŽNNIIHH  
PPOOMMAANNJJKKLLJJIIVVOOSSTTII  VV  RRIIBBIIŠŠKKEEMM  SSEEKKTTOORRJJUU  
 
Individualne prenosljive kvote209 so ena od možnih vhodnih omejitev, ki običajno spremljajo 
uvedbo TAC, vendar se od drugih ukrepov razlikujejo po dejstvu, da hkrati pomenijo določeno 
obliko podeljevanja lastninske pravice, saj na ravni posamezne ribiške ladje ali lastnika ladje nudijo 
lastništvo oziroma potencialno lastninsko pravico nad določeno količino ulova. Poleg tega ITQ 
pomenijo možnost trgovanja s kvotami in tržno določitev vrednosti kvot in s tem možnost vpliva na 
realnejšo določitev višine stroškov ulova. ITQ so pogosto predmet obravnave raziskav ribiškega 
sektorja, predvsem z vidika vpliva na zmanjšanje težav v sektorju. ITQ so najbolj v uporabi na Novi 
Zelandiji in Islandiji, kjer so bile uvedene za vse tržno pomembnejše vrste rib. Ribolov na 
posamezne vrste rib je z ITQ urejen tudi v mnogih drugih državah, vendar je njihov učinek zaradi 
dejstva, da je ribolov na iste vrste rib v različnih državah urejen na različne načine, težko ugotovljiv. 
V Evropski uniji je sistem ITQ zelo malo v uporabi, saj ni del CFP (Frost, 2003, str.8). Poleg 
Evropske unije tudi v nekaterih drugih pomembnih ribolovnih silah, kot sta Japonska in Kitajska, 
praktično ni bilo poizkusov uvedbe ukrepov za upravljanje ribiškega sektorja na podlagi 
podeljevanja lastninskih pravic.   
 
Uvedba sistema ITQ pomeni uvedbo nekakšnega alternativnega sistema upravljanja ribiškega 
sektorja, ki naj bi bolj temeljil na lastninskih pravicah, kar pa ne pomeni, da je ribiški sektor do 
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209 Angl.: Individual Transferable Quotas, krajše ITQ. 



  

uvedbe ITQ nereguliran. V Evropski uniji obstaja CFP že od leta 1983, kar postavlja možno uvedbo 
ITQ v kontekst močno regulirane dejavnosti in ne v kontekst popolnoma prostega dostopa do ribjega 
staleža. Od uvedbe EEZ so ribji staleži razumljeni kot javna dobrina v lasti držav, kar pomeni, da 
ribolov ne poteka v obliki popolnoma prostega dostopa210, saj države z različnimi ukrepi upravljanja 
sektorja omejujejo dostop do ribjega staleža. V Okviru Združenih narodov pa se na podlagi različnih 
sporazumov poizkuša uvesti upravljanje in nadzor tudi nad ribjim staležem na odprtem morju. 
 
Individualne prenosljive in neprenosljive kvote so oblika lastninske pravice do ribolova omejene 
količine točno določenih vrst rib in s prodajo povezanih dohodkov. Pravica ni opredmetena, saj je 
lastninska pravica pravzaprav le »kos papirja«, ki lastniku omogoča ustvarjanje donosa, kar pomeni, 
da mora lastnik kvote najprej ujeti ribo, če želi ustvariti dohodek. V primeru prenosljivih kvot je 
možno ustvariti dohodek tudi s prodajo kvote. Na prvi pogled se zdi, da je za uvedbo ITQ nujen 
pogoj določitev TAC, vendar nekateri menijo, da je možno ITQ določiti tudi brez TAC, saj naj bi 
omejevale presežen obseg ribolova, ki je značilen za stanje, ko je ribji stalež javna dobrina (Frost, 
2003, str.14). 
 
Tako razmišljanje je verjetno napačno, saj v primeru, ko ni zadostnih podatkov o stanju ribjega 
staleža in TAC niso določeni, ni možno vedeti ali ni na podlagi ITQ dejansko omogočen presežen 
obseg ribolova. Uvedba ITQ in s tem lastninskih pravic zaradi dejstva, da odpravlja tržne 
pomanjkljivosti povezane z javnimi dobrinami, ne more biti ustrezna in popolna rešitev težav 
ribiškega sektorja, saj v splošnem velja, da ni na voljo ustreznih in popolnih podatkov o stanju 
ribjega staleža vseh vrst rib. Uvedbo ITQ bi zato morala nujno spremljati ustrezna ocena biološkega 
stanja ribjega staleža. Nadaljnja težava uvedbe ITQ je prav tako povezana s splošno znanim 
dejstvom o ribiškem sektorju, da je skoraj nemogoče nadzirati aktivnosti vseh ribiških ladij. To 
pomeni, da obstaja velika možnost presežnega obsega ribolova zaradi izogibanja omejitev, ki jih 
postavljajo ITQ, saj neustrezen nadzor ustvarja ekonomske spodbude za nelegalni iztovor ulova. To 
pomeni, da individualne kvote niso nujno ustrezna rešitev, ki bi omogočila ustrezno upravljanje in 
ohranjanje ribjega staleža, čeprav s podelitvijo lastninskih pravic omejujejo t.i. »race for fish«, 
vendar še vedno spodbuja prilov in prelov zaradi neustreznega in neučinkovitega nadzora. To bi 
pomenilo, da individualne, predvsem ITQ kvote, rešujejo vprašanja ekonomske učinkovitosti, manj 
pa vprašanja ohranitve ribjega staleža. Uvedba individualnih kvot dejansko še okrepi zahteve po 
ustreznem nadzoru, saj je potrebno spremljati aktivnosti vsake posamezne ribiške ladje (Frost, 2003, 
str.41). 
 
ITQ so pokazale na dodatno tržno pomanjkljivost, saj njihova uvedba spodbuja špekulativne vstope 
v ribiški sektor v primerih, ko je vstop nereguliran. To pomeni, da dejanska uvedba lastninskih 
pravic ne pomeni nujno, da postanejo vsi ostali ukrepi, ki so bili nujni zaradi omejevanje tržnih 
pomanjkljivosti javni dobrin, popolnoma odveč. Zelo pomembna je tudi prva razdelitev kvot, ki je 
zaradi lažjega soglasja sektorja k njihovi uvedbi običajno brezplačna. Razdelitev običajno poteka na 
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podlagi podatkov o količini ulova v preteklosti, kar v primerih signalov o možni uvedbi ITQ močno 
spodbuja prelov (Frost, 2003, str.31).   
 
Trgovanje s kvotami bi moralo biti pregledno in učinkovito, za kar je potrebno z vidika ekonomske 
teorije veliko število kupcev in prodajalcev, homogeni proizvodi in popolna informiranost. Veliko 
različnih dejavnikov kot npr. majhno število kupcev ali prodajalcev, visoki transakcijski stroški, 
asimetričnost informacij in podobno, lahko pomenijo nastanek tržnih pomanjkljivosti tudi v primeru 
uvedbe ITQ. Za uvedbo je zato potrebna širša javna podpora in ustrezen nadzor, saj je jasno, da tudi 
ta sistem ni brez pomanjkljivosti.    
 
Če povzamemo, lahko uvedba lastninskih pravic v ribiškem sektorju spremeni odnose in socialna 
razmerja znotraj sektorja, zato lahko pride do močnega nasprotovanja njihovi uvedbi. Lastniška 
konsolidacija lahko privede do odpuščanja zaposlenih, spremenijo se socialni odnosi na ladji, kjer 
lastnik pridobi veliko moč v primerjavi z ostalo posadko, ki ostane brez možnosti razvoja v lastnike 
ladij, lahko se spremeni pogajalska moč med kupci in prodajalci saj lahko slednji (lastniki ladij) 
okrepijo svoj položaj. Brezplačna začetna razdelitev kvot je z družbenega vidika napačna, saj 
pomeni, da se družba odreče lastništvu nad ribjim staležem, razen v primerih, ko je sposobna 
povrniti sredstva z dajatvami in drugimi prispevki (FAO, 2000, str.57). Vse to kaže, da se pri uvedbi 
individualnih kvot ni možno izogniti prerazdelitvi stroškov in koristi, ribiči in ostali, ki ne pridobijo 
kvot so zapostavljeni; ob uvajanju kvot je zato nujno potrebna udeležba vseh zainteresiranih strani.  
 
77..66..  UUPPOORRAABBAA  TTEEOORRIIJJEE  NNEEPPOOPPOOLLNNIIHH  IINNFFOORRMMAACCIIJJ  VV  UUPPRRAAVVLLJJAANNJJUU  RRIIBBIIŠŠKKEEGGAA  
SSEEKKTTOORRJJAA    
 
Oblikovanje ustreznih ekonomskih spodbud zaradi razlik med cilji ribičev in družbe je predmet 
obravnave mnogih študij, ki temeljijo na predpostavki popolnih informacij. Uporaba metode 
principal – agent je v analizi ribiškega sektorja manj poznana, čeprav se pogosto uporablja v 
okoljski ekonomiki, ki ima veliko skupnega z ekonomiko ribiškega sektorja. Eden od razlogov za 
zapostavljanje te metode je morda v dejstvu, da so ribji staleži skupno dobro in v nekem smislu 
javna dobrina. Smisel uporabe te metode v ribiškem sektorju je jasnejši v primeru omejevanja 
velikosti flot in zmanjševanja ribolovnega napora, kjer ribiči dobijo za svoja dejanja plačilo (Frost, 
2001, str.57). 
 
Ekonomske spodbude in njihova uporaba v sporazumih med agentom in principalom imajo veliko 
možnosti interpretacij od čisto ekonomskih do socioloških in antropoloških, kjer imajo pomembno 
vlogo kredibilnost, zaupanje in spoštovanje v odnosu med agentom in principalom. Ekonomska 
analiza običajno temelji na predpostavki popolnih tržnih informacij. Če je poznavanje lastnosti 
določenega proizvoda nepopolno, se lahko rešitve, ki jih predlaga ekonomska analiza, temelječa na 
popolnih informacijah, razlikujejo od rešitev ob upoštevanju nepopolnih informacij, saj naj bi cene 
na trgu upoštevale popolno poznavanje vsebine ali lastnosti določenega proizvoda. V ribiškem 
sektorju je odnos med ribičem in regulatorjem, ki deluje v imenu družbe, pod močnim vplivom 
nepopolnih informacij, saj je zelo težko nadzirati aktivnosti ribičev na morju. V primerih nepopolnih 



  

informacij na trgu pa se običajno pojavita dva problema, moralno tveganje211 in neustrezna izbira212 
(Frost, 2001, str.57). 
 
V primerih, ko principalu ni znano, kako bo agent deloval po podpisu sporazuma, ki naj bi urejal 
njuna medsebojna razmerja, se pojavi problem moralnega hazarda. V ribiškem sektorju se problem 
običajno pojavi pri določanju ribolovnih kvot, ko preseganje kvot ob odsotnosti ustreznega nadzora 
omogoča ribičem boljšo maksimizacijo dobička brez dodatnega tveganja. V primerih neustrezne 
izbire principal ne pozna vseh relevantnih informacij o agentu, kot na primer stroškovne ali 
dohodkovne funkcije ali lastnosti tehnologije, ki jo agent uporablja. Osnovni problem je v tem, da 
agent skriva relevantne informacije. V ribiškem sektorju je ta primer najbolj očiten pri ukrepih za 
uravnavanje velikosti flot in ukrepih za omejevanje ribolovnega napora, kjer je cilj v obeh primerih 
učinkovita porazdelitev zmanjšanja ribolovnih zmogljivosti med vse udeležence.  
 
Razmerje med agentom in principalom v ribiškem sektorju je najlaže predstaviti na preprostem 
primeru ob predpostavki popolnih informacij. Ribič ima možnost loviti dve vrsti rib, 1 in 2, vendar 
mu vrsta 1 omogoča višji dobiček, ki jo bo v primeru racionalnega obnašanja tudi izbral. Z vidika 
družbe (principala) je ribolov vrste 1 manj zaželen, saj je ta vrsta ogrožena zaradi prelova. Principal 
ima možnost prisiliti ribiča v ribolov vrste 2 na primer z uvedbo kvot ali drugih omejitev (npr. 
tehnični ukrepi), vendar ima ribič ob odsotnosti tveganja še vedno spodbudo za kršenje pravil in s 
tem maksimizacije dobička. Obstaja pa tudi druga možnost v obliki subvencioniranja ulova vrste 2 
ali obdavčenja ulova vrste 1, kar bi povečalo dobiček ribiča pri ulovu vrste 2 oziroma zmanjšalo pri 
ulovu vrste 1. V primeru popolnih informacij, ko so poznani podatki o količini in sestavi ulova, je 
problem med agentom in principalom rešen, poleg tega pa ima principal več možnosti izbire 
ustreznega ukrepa. Ti ukrepi imajo možnost prisiliti ali »voditi« ribiča k ustreznemu obnašanju 
(Frost, 2001, str.57). 
 
Glavna težava v primeru popolnih informacij je določitev višine premije oziroma ekonomske 
spodbude (v obliki subvencije ali davka), ki bi spremenila aktivnosti agenta v skladu s potrebami 
družbe. Ta bi morala biti z vidika družbe najmanjša možna, ki bi še zagotavljala ustrezno ravnanje 
agenta. Z ekonomskega vidika imamo torej maksimizacijski problem družbe ob upoštevanju 
omejitev, ob predpostavki, da je ribič plačan s strani principala in temu preda ves ulov  (Frost, 2001, 
str.72). 
 
Tradicionalni pristop upravljanja ribiškega sektorja potrebuje za učinkovitost delovanja obilje 
informacij, zato je pristop na osnovi razmerja med agentom in principalom možna alternativa pri 
ocenjevanju ekonomskih spodbud v sistemu kvot, uravnavanju zmogljivosti flot in uravnavanju 
velikosti flot. Upravljavske rešitve do katerih pridemo na podlagi modelov temelječih na popolnih 
informacijah niso iste kot v primerih nepopolnih informacij. V primeru popolnih informacij bi 
ekonomska učinkovita rešitev pomenila, da mora principal plačati agentu za izkoriščanje ribjega 
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staleža, ta bi mu moral izročiti pridelek (ulov), ki bi bil nato prodan na trgu.  V primeru nepopolnih 
informacij ta rešitev ne bi pomenila ekonomske učinkovitosti, ustrezna rešitev bi bila delitev 
tveganja in dobička, kar je tudi v praksi najbolj običajen način upravljanja ribiškega sektorja. 
Ribičem so podeljene ekonomske spodbude za ribolov v obliki dela dobička, ki bi sicer pripadel 
družbi.  
 
V ribiškem sektorju poskuša z vidika razmerja agent - principal slednji pripraviti ribiča, da bi naredil 
nekaj, kar je povezano z določenimi stroški, zato mora oblikovati ustrezne ekonomske spodbude. 
Delovanje ribiča postavlja principalu oziroma regulatorju sektorja določene omejitve, saj ima ribič 
običajno na voljo vsaj eno možno alternativo in običajno izbere možnost, ki je zanj ugodnejša. Poleg 
tega obstaja v ribiškem sektorju še dodatna omejitev, ki jo predstavljajo omejen ribji stalež. Slednja 
omejitev mora biti vključena, saj zagotavlja, da ribolov ne presega zmožnosti, ki jih postavlja 
naravna obnova ribjega staleža (Frost, 2001, str.80). 
 
Ribiči oziroma agenti običajno razpolagajo s popolnejšimi informacijami o obsegu ribolova, 
zmogljivosti flot in stroških ter dejanski aktivnosti ladij, predvidenih za začasen ali trajni umik iz 
flot, kar so hkrati bistvene informacije za principala. Z vidika CFP pa bi lahko govorili tudi o 
dvojnem odnosu principal - agent, saj obstaja ta odnos tudi na ravni med EU in članicami, kjer 
Evropske unije zahteva od slednjih izvajanje skupno določenih ukrepov, te pa imajo pogosto lastne 
interese in zato spodbudo za prikrivanje informacij.  
 
V ribiškem sektorju obstaja več virov nepopolnih informacij. Sistem kvot, uravnavanje zmogljivosti 
flot in uravnavanje velikosti flot kot sestavni deli upravljanja ribiškega sektorja vsebujejo problem 
nepopolnih ali asimetričnih informacij na različne načine. Z vidika ekonomske analize se problem 
moralnega tveganja najbolj kaže na primeru nereguliranega in nezakonitega iztovora ulova in 
zavrženem ulovu (pre)mladih rib, ki ogroža obnovo ribjih vrst. Problem moralnega tveganja nastane, 
ko je ribičem omejena pravica do prostega dostopa do ribjega staleža v obliki obsega ulova (kvot), 
števila ribolovnih dni ali pogodbe o umiku ladje iz aktivne flote; v vseh primerih so ribiči 
spodbujeni k kršenju pravil. Uspeh upravljanja sektorja je zato odvisen od možnosti nadzora, zato je 
potrebno omenjene sestavne dele upravljanja oceniti z vidika prisotnosti moralnega tveganja. V 
sistemu kvot je običajno enostavno nadzirati iztovorjene količine ulova, bistvenejši podatek, 
dejanska količina ulova, tudi z vidika vpliva na ribji stalež, pa je običajno prikrita informacija. Pri 
uravnavanju zmogljivosti flot se moralno tveganje pojavi, ko ribiči uporabljajo ladje za ribolov, 
četudi so bile namenjene za začasni ali trajni umik iz flot, vendar je nadzor enostavnejši in zato 
običajno ne predstavlja resne ovire.  
 
Problem neustrezne izbire se kaže na primeru individualne razdelitve kvot, individualne omejitve 
ribolovnih zmogljivosti in razdelitvi subvencij za začasen ali trajen umik ladij iz flot, torej v 
primerih, ko želi principal omejiti možnosti ribolova zaradi ekonomske učinkovitosti. V vseh teh 
primerih so ribiči spodbujeni, da ne razkrijejo vseh informacij principalu. Ni nujno, da ribič po 
omejitvi ali dodelitvi ribolovnih pravic spremeni svoje aktivnosti in obnašanje, saj za dosego 
ugodnejšega položaja zadostuje že, če razkrije principalu napačne ali nepopolne podatke. Reševanje 



  

problema neustrezne izbire zato pomeni reševanje problema, kako agente oziroma ribiče pripraviti, 
da razkrijejo prave informacije.  
 
Rešitve problemov in oblikovanje ustreznih ekonomskih spodbud bi se moralo razlikovati glede na 
tip nepopolnih (asimetričnih) informacij. Pogosto predlagana rešitev v obliki individualnih 
prenosljivih kvot (ITQ) ni nujno prava rešitev, saj ne rešuje problema nepopolnih informacij in 
temelji na zanesljivosti podatkov o ulovu ter ne preprečuje prikritih aktivnosti. Problem je sicer 
rešljiv, vendar ob uporabi natančnih nadzornih in kontrolnih ukrepov, kar pa se je v primeru CFP 
izkazalo za težko uresničljivo. ITQ so sicer ob izpolnitvi precej omejevalnih predpostavk, kot so 
popolne informacije o vsakem imetniku kvot in odsotnosti kršitev sistema, možen način doseganja 
ekonomske učinkovitosti. Zaradi precej nerealnih predpostavk se tudi v tem primeru zdi primernejša 
alternativa analiza upravljanja sektorja na osnovi razmerja med agentom in principalom, to je na 
predpostavki nepopolnih informacij. Poleg tega je znano, da TAC sistem ne omogoča ekonomske 
učinkovitosti, saj ribiče sili v konkurenčni boj za ulovom, saj so v praksi zelo prisotne kršitve 
sistema. To ponovno vodi do sklepa, da je morda analiza na predpostavki nepopolnih informacij 
ustrezna izbira.  
 
Do podobnih zaključkov kot na primeru sistema kvot lahko pridemo tudi pri uravnavanju 
ribolovnega napora in velikosti flot. Pri omejevanju ribolovnega napora z omejevanjem števila dni 
na morju za posamezne ladje ne obstaja možnost prikrivanja podatkov o ulovu, saj ta ni predmet 
nadzora, obstaja pa spodbuda za prikrivanje podatkov o aktivnostih ladij. Podobno kot v sistemu 
kvot, kjer ITQ predstavljajo možnost trgovanja s kvotami, obstaja možna rešitev problema 
nepopolnih informacij trgovanje z dovoljenji za ribolovni napor oziroma z dnevi na morju. Tudi v 
tem primeru je to nezadostna rešitev, saj še vedno obstaja spodbuda za povečanje ribolovnega 
napora v okviru dovoljenega števila dni na morju, seveda na račun ribjega staleža. Za rešitev 
problema je ponovno potrebna velika količina informacij. (Frost, 2001, str.114). 
 
Vsi ti primeri osnovani na razmerju med agentom in principalom kažejo, da sta ekonomska 
učinkovitost ribiškega sektorja in ohranitev ribjega staleža pod vplivom pripravljenosti ribičev za 
razkritje pravih podatkov o ulovu, stroških in lastnostih ladij. Upravljanje ribiškega sektorja 
potrebuje zaradi nepopolnih informacij učinkovit sistem nadzora in kontrol, alternativna možnost je 
uporaba subvencij, vendar je tudi ta možnost pod vplivom pripravljenosti ribičev za razkritje vseh 
podatkov. Sedanji sistemi upravljanja ribiškega sektorja te težave rešujejo le parcialno ali pa so 
usmerjeni le v odpravo njihovih posledic. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

88..  ZZAAKKLLJJUUČČEEKK  
 
Ribiški sektor v svetu je zadnji dve desetletji v stagnaciji, predvsem to velja za morski ribolov kot 
najpomembnejši segment ribiškega sektorja. Razvite države so s preobsežnimi vložki v sektor 
spodbudile nastanek presežnih zmogljivosti, kar je v povezavi z naraščajočim povpraševanjem 
ogrozilo obstoj nekaterih tržno najzanimivejših vrst rib. Neustrezno upravljanje ribiškega sektorja, 
pomanjkljiv nadzor in reševanje socialno ekonomskih težav z obsežnim subvencioniranjem je samo 
še zaostrilo razmere. Način subvencioniranja ribiškega sektorja v večini razvitih držav se je izkazal 
za neustrezen, saj spodbuja ohranjanje presežnih zmogljivosti in zavlačevanje s korenitimi 
spremembami. Ribogojstvo kot možni alternativni vir dodatne ponudbe rib kljub naglemu razvoju še 
ne zagotavlja zadostne proizvodnje, ki bi lahko nadomestila primanjkljaj morskega ribolova, poleg 
tega pa tudi razvoj tega segmenta spremlja vrsta nerešenih vprašanj. 
 
Glavne težave izvirajo iz nerešenih tržnih pomanjkljivosti in neustreznega upravljanja ribiškega 
sektorja. Ribe kot neke vrste javna dobrina spremljajo tipične tržne pomanjkljivosti, kot so obstoj 
družbenih stroškov ribolova, ki so višji od zasebnih, asimetričnost informacij med udeleženimi v 
ribiškem sektorju in državami kot principalom in obstoj moralnega tveganja. Tržne pomanjkljivosti 
zaradi neustreznega upravljanja ribiškega sektorja niso ustrezno rešene, saj je upravljanje večinoma 
osnovano na omejevanju ekonomske aktivnosti. Ob pomanjkanju ustreznega nadzora in 
asimetričnosti informacij so udeleženci spodbujeni h kršenju pravil igre, neupoštevanju omejitev ter 
maksimiziranju vložkov, ki niso omejeni. Tako stanje je še dodatno spodbujeno z obsežnim 
subvencioniranjem sektorja, ki omogoča udeležencem poslovanje z nižjimi stroški, kar pomeni, da 
razvite države krijejo razliko med javnimi in zasebnimi stroški delovanja ribiškega sektorja. Ribiči 
in ribiška podjetja so s subvencijami spodbujeni k neustreznem delovanju, saj jim ni potrebno 
upoštevati dolgoročnih posledic. Subvencioniranje sektorja spodbuja tako kapitalske vložke kot 
vložke v delovno silo, kar predstavlja dodatna vlaganja in nastanek presežnih zmogljivosti. V 
mnogih, predvsem razvitih državah, so zaradi širše socialne in regionalne politike v sektor 
usmerjene še dodatne subvencije, saj težave v sektorju najbolj vplivajo na manj razvite in odročne 
regije, ki so pogosto brez alternativ na gospodarskem področju. Te tržne pomanjkljivosti 
vzpodbujajo nastanek razmer, v katerih je ribiški sektor spodbujen k čim hitrejšemu ribolovu 
največjih možnih količin, torej razmeram, ki spodbujajo prelov, ki dolgoročno znižuje donosnost 
poslovanja in je hkrati v nasprotju z dolgoročnimi interesi tako ribiškega sektorja kot potrošnikov. 
 
Za veliko tržno zanimivih vrst rib je značilen prelov, kar pomeni, da normalno delovanje ribiškega 
sektorja ni možno, saj ribji staleži ne omogočajo stabilnega in uravnoteženega donosa poslovanja. 
Morda se zdi nenavadno, da se je sektor v trenutnih razmerah, ko je svetovno gospodarstvo 
zaznamovano z liberalizacijo trgov in sprostitvijo zunanje trgovine, znašel v položaju z nizko 
donosnostjo in težavami zaradi oslabljenih virov ter na drugi strani s presežnimi vložki dela in 
kapitala. Na prvi pogled je rešitev enostavna; prost pretok proizvodnih dejavnikov bi omogočil odliv 
presežnega dela in kapitala v sektorje z višjo donosnostjo, kar bi zmanjšalo pritisk na ribji stalež in 
zelo verjetno ponovno dvignilo donosnost.  
 



  

Rešitev se zdi preprosta, vendar je stvarnost mnogo bolj zapletena. Za ribji stalež je značilna 
spremenljivost in občutljivost na spremembe, ki izvirajo iz naravnega okolja ali pa so posledica 
človekovega delovanja, zato je sektor soočen z negotovostjo, ki izvira iz spremenljivosti 
razmnoževanja staležev oziroma njihove produktivnosti. Upravljanje ribiškega sektorja je bilo dolgo 
časa in je še danes nezadostno urejeno. Še pred nekaj desetletji je bil povsod v svetu omogočen prost 
dostop do ribjega staleža, kasneje pa so bile uvedene prve omejitve v obliki ribolovnih kvot in 
dovoljenj, ki omogočajo omejen dostop do dela javne dobrine, morskega ekosistema, to je ribjega 
staleža. Delovanje ribiškega sektorja ima pogosto negativen vpliv ne le na ribji stalež ampak na 
celoten morski ekosistem in v mnogih primerih je tako delovanje omogočeno brez plačila ustreznih 
nadomestil, v kakršnih koli oblikah. 
 
Nepristranske in zanesljive informacije o stanju in napovedi prihodnjega razvoja ribjega staleža so 
nujen pogoj za uravnotežen razvoj sektorja in učinkovito upravljanje. Ocene zgornje meje možnega 
obsega ribolova v svetu se v zadnjih letih zaradi sprememb, ki smo jim bili priča v devetdesetih 
letih, spreminjajo navzdol. Obseg in usmeritev raziskav in podpornih informacijskih sistemov z 
vidika potrebe po boljšem razumevanju povezav med ribiškim sektorjem in okoljem ter povezav 
med upravljanjem ribiškega sektorja in gospodarski razvojem, niso ustrezni. Presežne ribolovne 
zmogljivosti in širjenje ribolovnih aktivnosti na nova področja kažejo, da morajo ustrezni ukrepi 
upravljanja ribiškega sektorja upoštevati vplive na okolje in tudi naravne podnebne spremembe, 
vključujoč enkratne dogodke kot je bil npr. El Nino. Pogosto pomanjkljivi osnovni podatki o 
ribolovu majhnega obsega, tudi v celinskem ribolovu, prispevajo k napačnim ukrepom in neuspehu 
upravljanja ribiškega sektorja, ki bi moralo preprečiti prelov, zaustaviti zmanjševanje ribjega staleža 
in zagotoviti stabilnost možnosti prehrane in preživetja pogosto revnih podeželskih prebivalcev v 
državah v razvoju, ki so vezani na ribolov.  
 
Zaradi prelova in precej ogroženega ribjega staleža v ribolovnih območjih razvitih držav se povečuje 
ribolov v EEZ držav v razvoju. Že daljše obdobje je smer mednarodne trgovine iz držav v razvoju v 
razvite države, za mnoge med njimi je izvoz rib pomemben del proračunskih prihodkov. Razvite 
države poizkušajo seliti presežne zmogljivosti lastnih ribiških flot v EEZ držav v razvoju s 
sklepanjem dvostranskih ribiških sporazumov s finančnimi nadomestili, na žalost brez dolgoročnega 
pogleda na posledice takšnega ravnanja. Ribiški sporazumi ne bi smeli predstavljati selitve 
ribolovnih zmogljivosti na območja, kjer že obstajajo težave s prelovom ali pa je upravljanje 
ribiškega sektorja neustrezno, saj to pomeni selitev težav v breme revnejših. Razvite države bi 
morale spodbujati in pomagati ustrezno razviti ribiški sektor v teh državah, kar bi lahko dolgoročno 
zagotovilo uravnotežen ribolov in preprečilo ponovitev napak, ki so povzročile krizo v ribiškem 
sektorju v mnogih državah sveta. 
 
Zaustavitev negativnih trendov nedvomno zahteva prilagoditev vložkov v sektor in zmanjšanje 
obsega ribolova oziroma obsega delovanja, kar bi morda lahko pomenilo možnost za obnovo ribjega 
staleža in ponovno dvignilo donosnost. Plačila za zmanjšanje velikosti flot oziroma razgradnjo ladij 
ter omogočanje dostopa na nova ribolovna območja na podlagi z vidika uravnoteženega razvoja 
sprejemljivih ribiških sporazumov bi ob ustreznem izvajanju ukrepov in nadzoru lahko privedlo do 



  

zmanjšanja delovne sile in kapitala v sektorju. Izkazalo se je, da ukrepi za zmanjševanje velikosti 
flot ne bi smeli obstajati v sistemih upravljanja ribiškega sektorja skupaj s subvencioniranjem 
gradnje novih ladij in modernizacije obstoječih.  
 
Prednostna naloga upravljanja ribiškega sektorja mora postati zmanjšanje ribolovnih zmogljivosti in 
škodljivih oblik subvencioniranja. Potrebno je izboljšanje in okrepitev nadzora ribolovnih 
zmogljivosti in stanja ribjega staleža. Potrebno bi bilo uvesti ukrepe, ki bi pomenili začetek uvajanja 
ustreznejših pristopov v upravljanju ribiških sektorjev, kot so npr. ekosistemski in partnerski pristop. 
Različne konvencije in akcijski načrti sprejeti na mednarodni ravni pomenijo šele osnovo za 
ustreznejše upravljanje in razvoj ribiškega sektorja, saj so nezavezujoči in podlaga za sprejetje 
ustreznih sprememb nacionalnih zakonodaj. V državah, ki so soočene s težavami ribiškega sektorja, 
je potrebno sprejeti splošno soglasje za uvedbo korenitih sprememb, saj bodo te najverjetneje z 
ekonomsko socialnega vidika neugodne za ribiški sektor, kar pa je že dolgo znano, zato mora 
nujnost sprememb sprevideti tudi sektor sam in zmanjšati pritisk na ohranjanje statusa quo. 
Upravljanje morskega ribolova se tudi zaradi okrepljene vloge regionalnih ribiških organizacij 
počasi izboljšuje, vendar je napredek v nekaterih regijah in posameznih državah zelo počasen. V 
celinskih vodah je predvsem z vidika ribolova v pomembnih rekah in jezerih opazno pomanjkanje 
ustreznega upravljanja; regionalne organizacije, če obstajajo, imajo pogosto le posvetovalno vlogo. 
Celinski ribolov je običajno podvržen le nacionalnim ukrepom.  
 
V nalogi so bili predstavljeni glavni dejavniki, ki vplivajo na sedanje stanje v ribiškem sektorju v 
svetu, ter pomembne razlike med položajem in vplivom razvitih držav in držav v razvoju, tako v 
proizvodnji kot mednarodni trgovini. Izkazalo se je, da EU kot ena najpomembnejših udeleženk 
ribiškega sektorja v svetu ni uspela ustrezno rešiti razvojnih težav, ki izvirajo iz neustreznega 
upravljanja predvsem morskega ribogojstva. Skupna ribiška politika se je zaradi neustrezne 
strukturne politike, ki omogoča izdatno subvencioniranje sektorja in ne uspeva omejiti ribolovnih 
zmogljivosti, in mednarodne ribiške politike, ki spodbuja selitev zmogljivosti in težav v države v 
razvoju, izkazala za neučinkovito. Še več, način upravljanja ribiškega sektorja v EU je zelo verjetno 
eden glavnih vzrokov za globalno krizo ribiškega sektorja in selitev težav v razvijajoče ribiške 
sektorje držav v razvoju. Zaradi možnih socialno ekonomskih težav kot posledice ustreznega 
delovanja ukrepov se z njihovim izvajanjem odlaša, poleg tega pa je EU eden največjih virov 
subvencioniranja sektorja v svetu, kar vpliva na neučinkovitost delovanja in neustrezno razporeditev 
proizvodnih dejavnikov. 
 
Potrebne so ustrezne spremembe CFP, saj je prihodnost ribiškega sektorja v EU zelo negotova, kar 
je pokazal tudi izračun trendnih napovedi gibanja proizvodnje in mednarodne trgovine v naslednjih 
dveh desetletjih. Nekatere spremembe je prinesla nova CFP iz leta 2002, vendar bo bistvenega 
pomena njeno ustrezno delovanje in nadzor ter predvsem enotno delovanje ukrepov strukturne 
politike, kjer mora postati glavni cilj omejevanje ribolovnih zmogljivosti. Z vidika stanja ribiškega 
sektorja v svetu pa je jasno, da mora priti do ustreznih sprememb tako na nacionalni kot regionalni 
in mednarodni ravni. Spremembe CFP naj bi pomenile ponoven poizkus reševanja težav, ki so bile 
zaznane že pred dvajsetimi leti, vendar danes mnogo bolj zaznamujejo ribiški sektor EU, kot so 



  

prevelika ribiška flota, negativni učinki na okolje, nelegalni ribolov in potreba po razvoju 
uravnoteženega ribogojstva. Glavna ovira za učinkovitejše delovanje CFP so še vedno socialno 
ekonomski učinki potrebnih ukrepov; za njihovo nevtraliziranje se pogosto oblikujejo ukrepi, ki so v 
nasprotju s splošnimi usmeritvami. CFP se je večkrat izkazala kot neustrezna za spopad z 
najpomembnejšimi težavami, zato bi bilo potrebno oblikovanje ustrezne politike, ki bi omogočila 
pripravo učinkovitejših ukrepov. Zdi se, da EU še ni zmožna preseči vpliva možnih kratkoročnih 
ekonomsko socialnih težav in ob ustreznem političnem konsenzu izvesti ukrepe, ki bi pomenili 
ustrezno upravljanje ribiškega sektorja v smeri uravnoteženega razvoja ribištva.  
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SSLLOOVVAARRČČEEKK  SSLLOOVVEENNSSKKIIHH  PPRREEVVOODDOOVV  TTUUJJIIHH  IIZZRRAAZZOOVV 
 
TTUUJJII  IIZZRRAAZZII  ZZ  OOBBRRAAZZLLOOŽŽIITTVVIIJJOO  
 
• Biomass Limit - meja biomase  

Raven ribjega staleža na katerem je razmnoževanje ogroženo. Cilj ukrepov za ohranitev ribjega 
staleža je ohranitev ribjega staleža nad to ravnijo. Ribji stalež, ki pade pod mejo biomase, si 
lahko opomore, vendar le po dolgem obdobju in z izvajanjem strogih ukrepov za ohranitev 
ribjega staleža v tem obdobju. 

 
• Demersal species - pridnene vrste (rib) 

Živijo na ali blizu morskega dna in se hranijo z organizmi živečimi na morskem dnu. 
 

• Depletion risk - ogroženost obstoja ribje vrste 
Definiran na ravni, ko je biomasa drstečega staleža enaka minimalni ali pod minimalno biološko 
sprejemljivo ravnijo. 
 

• Industrial species - industrijske vrste (rib) 
Ribiške ladje lovijo ribe za predelavo v ribjo moko in ribje olje in ne za človeško prehrano.
 

• Pelagic species - pelagične vrste (rib) 
Živijo in se hranijo na odprtem morju; povezane s površjem ali srednjimi globinami morja; 
prosto plavajo v morjih, oceanih in odprtih vodah; niso povezane z morskim dnom. 

 
• Precautionary Biomass - previdnostna biomasa 

Ocenjevanje meje biomase je na žalost težko in je običajno le statistični približek. Z namenom 
upoštevanja negotovosti je izračunana dodatna raven ribjega staleža, ki naj bi delovala kot 
previdnostni ukrep, imenovana previdnostna biomasa. Boljši kot so podatki o določenem ribjem 
staležu, manjša je razlika med previdnostno biomaso in mejo biomase. 

 
• »Race for fish« 

Ukrepi v obliki omejitve trajanja ribolovne sezone in zaprte sezone predstavljajo v odsotnosti 
drugih ukrepov spodbudo za dodatna vlaganja v večjo zmogljivost in tehnološko opremljenost 
ribiških ladij, kar v bistvu pomeni, da lastniki ladij ravnajo po ekonomskih načelih, saj 
poizkušajo maksimizirati učinek v okviru postavljenih omejitev, kar pogosto imenujejo tudi 
»race for fish«. 
 

• Recruitment - Okrepitev 
Število mladih rib, ki povečajo velikost ribjega staleža vsako leto. 
 
 



  

• Safe biological limit - varna biološka meja  
Ko je velikost določenega ribjega staleža nad previdnostno biomaso, je znotraj varne biološke 
meje. Ko je velikost pod previdnostno biomaso, je zunaj varne biološke meje, ne glede na obseg 
ribolova tega staleža. Tudi v primeru, ko je ribji stalež znotraj varne biološke meje, lahko 
intenzivnost ribolova povzroči upad ribjega staleža pod previdnostno biomaso; ribolov torej 
poteka izven varne biološke meje. 

 
• Spawning stock biomass - biomasa drstečega staleža 

Celotna biomasa rib v reproduktivni dobi v času drstenja določene ribje vrste. 
 
OOSSTTAALLII  TTUUJJII  IIZZRRAAZZII    
 
• Action Plan for the eradication of illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing) - 

Akcijski načrt za izkoreninjenje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova 
• Action Plan to integrate environmental protection requirements into the Common Fisheries 

Policy - Akcijski načrt za vključitev okoljevarstvenega vidika v CFP 
• Adverse selection - neustrezna izbira 
• Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, SCM Agreement - Sporazum o 

subvencijah in izravnalnih ukrepih 
• Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures 

by Fishing Vessels on the High Seas (Compliance Agreement) - Sporazum o spodbujanju 
ribiških plovil, da upoštevajo mednarodne ukrepe za ohranjanje in ravnanje na odprtem morju 

• Aquaculture - ribogostvo, akvakultura  
• Association agreement - sporazum o pridružitvi 
• Blue box - oddajnik 
• Budgeted subsidies-domestic assistance - transferji v obliki neposrednih izplačil iz državnih 

proračunov za pomoč na domačem trgu 
• Budgeted subsidies-foreign access - transferji v obliki neposrednih izplačil iz državnih 

proračunov za pomoč za dostop na tuja ribolovna območja 
• By-catch fisheries - prilov 
• Cancun Declaration - Deklaracija iz Cancuna 
• Capture fisheries - ribolov  
• Code of Conduct on Responsible Fisheries - Kodeks odgovornega ribolova 
• Commercially interesting fish stock - tržno zanimiva vrsta rib 
• Common Fisheries Policy, CFP - Skupna ribiška politika 
• Common market organization - skupna tržna ureditev 
• Common structural policy - skupna strukturna politika 
• Conservation subsidies - ohranitvene subvencije, ki naj bi bile kot edina oblika subvencioniranja 

uvrščene med t.i. »dobre« subvencije 
• Council Regulation - uredba Sveta Evropske unije 



  

• Cross sectoral subsidies - medsektorsko subvencioniranje oziroma subvencioniranje, ki ni 
neposredno namenjeno ribiškemu sektorju 

• Declaration on Environment and Development, Rio - Deklaracija o okolju in razvoju iz Ria   
• Decommission - razgradnja 
• Decommissioning scheme - sheme za razgradnjo 
• Disadvantaged region - regija v neugodnem položaju 
• Discard - zavržen ulov 
• Distant fishing fleet ali high seas fleet – ribiška flota za ribolov na velike razdalje 
• Documentation scheme - dokumentacijska shema  
• Ecolabelling - znaki za okolje 
• Economic Partnership Agreement, EPA - ekonomski partnerski sporazum 
• Ecosystem-oriented management - ekosistemski pristop upravljanja 
• Emergency measure - izredni ukrep 
• European Social Fund, ESF - Evropski socialni sklad 
• European Union, EU - Evropska unija 
• Exclusive Economic Zone, EEZ - izključna ekonomska cona 
• External costs - zunanji stroški, ekstrenalije 
• External fisheries policy - zunanja ribiška politika 
• FAO Committee on Fisheries, COFI - Odbor za ribištvo pri FAO 
• Financial Instrument for Fisheries Guidance, FIFG - Finančni sklad za usmerjanje ribištva 
• Fish stock - ribji stalež 
• Fisheries Agreement - ribiški sporazum 
• Fisheries ecosystem -  ribji ekosistem 
• Fisheries management - upravljanje ribištva/ribiškega sektorja 
• Fisheries Partnership Agreement, FPA - partnerski ribiški sporazum 
• Fishing capacity - ribolovna zmogljivost 
• Fishing effort - ribolovni napor 
• Fishing mortality rate - raven umrljivosti rib 
• Fishmeal - ribja moka 
• Flag of convenience - zastava ugodnosti 
• Foodweb - prehranjevalna veriga 
• Free riding problem - zastonjkarski problem 
• General Agreement on Trade in Services, GATS - Splošni sporazum o trgovini s storitvami 
• Gross registered tonnage, GRT - bruto registrirana tonaža 
• Gross tonnage, GT - bruto tonaža 
• Guidance price - usmeritvena cena 
• Habitat - življenjsko okolje 
• Hague Preference agreement - Preferenčni sporazum sprejet v Haagu 
• Highgrading - zavržen ulov določene vrste rib z namenom ponovnega ulova tržno bolj zanimivih 

primerkov iste vrste 



  

• Higly migratory fish stock - izrazito selivski ribji stalež 
• Illegal, unregistered and unreported fishing, IUU fishing - nezakonit, neprijavljen in nereguliran 

ribolov 
• Individual Transferable Quota, ITQ - individualna prenosljiva kvota 
• Inland fisheries - celinski ribolov  
• Input controls - vhodne omejitve 
• International Council for the Exploration of the Sea, ICES - Mednarodni svet za raziskovanje 

morja 
• International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity - Mednarodni načrt za 

sprejetje ukrepov za upravljanje ribolovnih zmogljivosti 
• Joint venture, joint enterprise - skupno podjetje 
• Landed - iztovorjen 
• Logbook - ladijski dnevnik 
• Long liner - ladja za ribolov s parangalom 
• Market failures - tržne pomanjkljivosti 
• Minimum landing size - minimalna velikost rib, ki so lahko iztovorjene 
• Moral hazard problem - moralno tveganje 
• Multi Annual Guidance Programme, MAGP - večletni usmerjevalni program 
• Multiannual management plan - večletni upravljavski načrt 
• Negotiating Group on Natural Resource Based Products, NRBP - Pogajalska skupina za 

proizvode temelječe na naravnih virih 
• Oceans fisheries - morski ribolov 
• OECD Fisheries Committee - Odbor za ribištvo pri OECD 
• Open access fishery - ribolov s prostim dostopom 
• Operational program - program delovanja 
• Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD - Organizacija za 

ekonomsko sodelovanje in razvoj 
• Output controls - izhodne omejitve 
• Over capacity - presežna zmogljivost 
• Over fishing - prelov 
• Pole and line - ribolov z ribiško palico 
• Precautionary level of stock biomass - minimalna količina, ki zagotavlja veliko verjetnost 

uravnoteženosti ribolova  
• Precautionary principle - previdnostni pristop 
• Price support system - cenovni podporni sistem 
• Private voluntary eco-label - prostovoljni znak za okolje 
• Producers' Organization, PO - organizacija proizvajalcev 
• Purse seiner - ladja za ribolov z zaporno plavarico oziroma krožno mrežo 
• Reference price - referenčna cena 
• Regional fisheries organization - regionalna ribiška organizacija 



  

• Resource conservation and management system - ohranitev in upravljanje staleža rib 
• Resource management policy - politika upravljanja naravnih virov 
• Resource rent subsidy - implicitno subvencioniranje zaradi neobstoja plačil za nadomestilo 

stroškov upravljanja ribiškega sektorja 
• Sattelite-based vessel monitoring system, VMS - satelitski sistem nadzora ladij 
• Scientific, Technical and Economic Committee on Fisheries, STECF - Znanstveni, tehnični in 

ekonomski komite za ribištvo 
• Seabed - morsko dno 
• Seiner - ladja za ribolov s potegalkami 
• Small scale fisheries - ribolov majhnega obsega 
• Subsidiarity principle - načelo subsidiarnosti 
• Sustainable development - uravnotežen razvoj 
• Target fisheries - ribolov ciljnjih vrst rib 
• Technical measure - tehnični ukrep 
• Total Allowable Catches, TAC - skupna dovoljena količina ulova 
• Trawler - ladja z vlečnimi mrežami 
• Tuna agreement - sporazum za ribolov na tune 
• Types of  behaviour which seriously infringe the rules of the CFP - tip obnašanja, ki pomenijo 

resno kršitev pravil CFP 
• Unbudgeted subsidy - izven proračunska subvencija v obliki subvencioniranja zadolževanja in 

davčnih ugodnosti 
• United Nations Conference on environment and development, UNCED - Konvencija združenih 

narodov o okolju in razvoju 
• United Nations Conference on the Law of the Sea, UNCLOS - Konvencija Združenih narodov o 

pomorskem mednarodnem pravu 
• United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships - Konvencija Združenih 

narodov o Pogojih za registracijo ladij 
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO - Organizacija 

Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 
• United Nations Food and Agricultural Organisation, FAO - Organizacija Združenih narodov za 

prehrano in kmetijstvo 
• Withdrawal price - odkupna cena 
• World Trade Organization, WTO – Svetovna trgovinska organizacija 
• WTO Committee on Trade and Environment, CTE - Odbor za trgovino in okolje pri STO 
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Vir: WAMER West African Marine Ecoregion, 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA 1  
Trendne napovedi proizvodnje ribiškega sektorja in mednarodne menjave za države EU in svet na 
podlagi podatkov iz obdobja 1950-2002 oziroma 1976-2002 
 
Funkcije trenda ter ustrezni preizkusi domnev, ki služijo za izbor najprimernejše funkcije za opis 
določenega pojava, so izračunani s pomočjo programa SPSS 8.0 for Windows; vsi izračuni so 
predstavljeni v nadaljevanju, povzeti so le podatki o izbranih funkcijah in trendne napovedi (splošna 
in konkretna oblika zapisa funkcije, vrednost determinacijskega koeficienta in nepojasnjene vsote 
kvadratov ter izračun trendne napovedi). 
 
Osnova za izračun trendnih napovedi je informatizirana baza podatkov FishstatPlus, ki so jo izdelali 
storkovnjaki FAO. FishstatPlus tako nudi najpopolnejšo osnovo za raziskave na področju ribiškega 
sektorja, podatke uporabljajo tako nacionalne kot mednarodne organizacije kot tudi nevladne 
organizacije, kar potrjuje upravičenost uporabe te baze podatkov tudi za to magistrsko nalogo. Za 
večjo zanesljivost podatkov bi bilo potrebno izvesti obsežnejše raziskave na področju ocen 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, saj v svetovnem merilu ni zadostnih 
podatkov za oceno količin rib, ki so ujete na ta z več vidikov zelo sporen način. Podobno velja za 
količine zavrženega ulova in količine ribolova majhnega obsega za lastne potrebe. Tudi FAO se 
zaveda, da podatki niso popolnoma zanesljivi z vidika pokritosti, kvalitete in pravočasnosti (glej 
npr. FAO Fisheries Department, 2004, http://www.fao.org/fi/statist/nature_china/30jan02.asp#F2). 
Vzroki so tudi v bistvenih težavah ribiškega sektorja, ki so podrobneje predstavljene tudi v 
magistrski nalogi. FishstatPlus vsebuje količinske podatke o ribogojstvu in ribolovu ter mednarodni 
trgovini, ločeno po posameznih regionalnih območjih, državah in ribjih vrstah.  
 
 
Metodološka razlaga osnovnih spremenljivk uporabljenih v statistični analizi 
 
Za statistično analizo ribištva in trgovine z ribami sem poizkusil pridobiti čim bolj popolne podatke 
za 15 držav članic EU in 10 evropskih držav, ki so vstopile v EU v maju 2004 za proizvodnjo 
(ločeno na ribolov in ribogojstvo) in mednarodno menjavo (izvoz in uvoz). Časovna serija je zaradi 
političnih sprememb zlasti v srednji in vzhodni Evropi pomanjkljiva, zlasti za obdobje pred letom 
1990. Za isto časovno serijo sem pridobil podatke za svet kot celoto (in zaradi dejstev predstavljenih 
v točki 2.1 svet brez Kitajske).  
 
Podatki o proizvodnji rib (rib, rakov in mehkužcev) po posameznih državah so razdeljeni na ribolov 
in ribogojstvo (količinski podatki, v tonah):  

• vir podatkov je FAO Fisheries Department, baza podatkov FishstatPlus; 
• osnovna enota opazovanja: država (članice razširjene EU, svet brez Kitajske, Kitajska); 
• uporabljena klasifikacija: FAO International Standard Statistical Classification of Aquatic 

Animals and Plants (ISSCAAP); 

http://www.fao.org/fi/statist/nature_china/30jan02.asp#F2


 

• časovna opredelitev: časovna serija podatkov za obdobje 1950-2002 in 1976-2002 za 
mednarodno menjavo. Opomba: FishstatPlus ne prikazuje ločenih podatkov za baltske 
države in Slovenijo pred letom 1990 oziroma 1992, za Češko in Slovaško sem za leta pred 
1992 uporabil podatke za Češkoslovaško); kar pomeni nepopolno zajetje podatkov pri analizi 
razširjene EU (EU25). 

 
Podatki o mednarodni menjavi rib (rib, rakov in mehkužcev) (količinski podatki, v tonah): 

• vir podatkov je FAO Fisheries Department, baza podatkov FishstatPlus;  
• osnovna enota opazovanja: država (članice razširjene EU, svet);  
• uporabljena klasifikacija: FAO International Standard Statistical Classification of Aquatic 

Animals and Plants (ISSCAAP); 
• časovna opredelitev: kot zgoraj. 

 
 
Omejitve statistične analize podatkov 
 
Glavni oviri sta lahko predvsem pomanjkljivo poznavanje dejavnikov, ki vplivajo in bodo vplivali 
na ribolov in ribogojstvo in posledično napačni sklepi ter nepopolni podatki za vse obravnavane 
države. V ribištvu predstavlja poseben problem nelegalni ribolov in nelegalna trgovina ter ribolov za 
lastne potrebe, zato statistični podatki ne morejo nikoli odražati dejanskega stanja. V statistični 
analizi so uporabljeni le količinski podatki o ribiškem sektorju, zato na njeni podlagi ne moremo 
dobiti sklepov o tem koliko so posamezne države zaslužile s proizvodnjo in mednarodno menjavo, 
prav tako ne moremo ugotavljati vpliva sprememb v vrstah in kakovosti rib, ki jih države lovijo, 
gojijo ali kupujejo, v vrednosti proizvodnje ali menjave. Poseben problem v ribištvu zadnjih let 
predstavlja zanesljivost kitajskih statistik; ta država je postala v zadnjih dvajsetih letih vodilna 
država v ribogojstvu in ribolovu, vendar obstajajo dvomi o zanesljivosti vseh podatkov 
(predstavljeno v točki 2.1.). Ker kitajska proizvodnja predstavlja pomemben delež svetovne 
proizvodnje rib, ki bo analizirana in primerjana s podatki za EU, so v analizo proizvodnje vključeni 
tudi podatki za Kitajsko in analizirani svetovni trendi ob upoštevanju Kitajske in brez nje. 
  
V magistrski nalogi so povzete nekatere napovedi iz drugih virov o razvoju ribiškega sektorja v 
naslednjih desetletjih ter oblikovane lastne napovedi za bližnjo prihodnost (leti 2010 in 2020). V 
obeh primerih je potrebno upoštevati, da so napovedi oblikovane ob predpostavki, da bodo tudi v 
prihodnje različni dejavniki vplivali na pojav z enako intenzivnostjo, v angleščini je v ta namen 
pogosto uporabljen izraz »business as usual«.  
 



 

Trendne napovedi 
 
Pojasnilo k tabelam predstavljenim v nadaljevanju 
 
Tabele povzemajo elemente na podlagi izračunov s programom SPSS 8.0 for Windows za 
posamezne funkcije, ki omogočajo izbor najustreznejše funkcije za predstavitev pojava (za Kitajsko, 
preostali svet, razširjeno Evropsko unijo (EU25)); v primeru mednarodne menjave le za svet v celoti 
in EU25. Statistična značilnost regresijskih koeficientov je osnovni dejavnik izbora (izločitveni 
kriterij; pri vseh funkcijah upoštevamo dvostranski preizkus), končni izbor pa je narejen na 
primerjavi primerljivih determinacijskih koeficientov, ki je za eksponentne funkcije izračunan, ter 
primerljive vsote nepojasnjenih kvadratov. Izbrana funkcija mora imeti natančno stopnjo značilnosti 
regresijskih koeficientov manjšo od 0,05, kar je predpogoj izbora. Med funkcijami, ki zadoščajo 
temu kriteriju, je najprimernejša funkcija, ki ima najvišjo vrednost primerljivega determinacijskega 
koeficienta ter najnižjo vrednost primerljive nepojasnjene vsote kvadratov. Zaradi velikega števila 
funkcij daljši zapisi in razlage posameznih koeficientov in preizkusov značilnosti na podlagi SPSS 
izpisov niso predstavljeni, spodaj sledijo le po en primer zapisa linearne, kvadratne in kubične 
funkcije trenda in trendne napovedi za leto 2010, eksponentna funkcija ni bila niti v enem primeru 
najustreznejša funkcija trenda. Parametri izbranih funkcij trenda in napovedi za leti 2010 in 2020 ter 
primerjava z letom 2002 sledi na koncu točke. 
 
Primeri izračunov:  
 

• Kubična funkcija trenda: morsko ribogojstvo, Kitajska 1950-2002: 
 

480.6096.382.596.=ek  

986,02 =r  
32" 288,778.002,77X28.095,10-43.909,83 XXRMKITAJSKA +++=  

 
Napoved za leto 2010: 

34=ix  

,4321.512.26334*288,7734*8.002,7734*28.095,10-43.909,83 32" =+++=RMKITAJSKA  
 

• Kvadratna funkcija trenda: morski ribolov, EU25 1950-2002: 
 

922.6878.190.703.=ek  

887,02 =r  
2" 27,470.350,176.5444,623.528.725 XXRLMEU −+=  

 



 

Napoved za leto 2010: 
34=ix  

08,991.358.534*27,470.334*50,176.5444,623.528.725 2" =−+=RLMEU  
 

• Linearna funkcija trenda: izvoz rib, svet 1976-2002: 
 

.940.24718.813.472=ek  

997,02 =r  

XXSVET 75,518.74344,915.660.16" +=  
 
Napoved za leto 2010: 

21=ix  

21,809.274.3221*75,518.74344,915.660.16" =+=XSVET  
 
 
Trendne napovedi za morsko ribogojstvo 
 
Tabela 1: Morsko ribogojstvo, 1950-2002, izbor najprimernejše oblike funkcije trenda 
 

Morsko ribogojstvo Stat. značilnost regres. 
koeficientov (Sig.) 

Primerljivi determinacijski 
koeficient 

Primerljiva nepojasnjena 
vsota kvadratov Primernost 

Funkcija trenda Kitajska  
Eksponentna 0,002 0,858 66.351.904.883.584 Da 
Linearna 0,000 0,594 189.722.497.297.900 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,912 41.192.601.742.323 Da 
Kubična 0,001/0,000/0,000 0,986 6.382.596.480.609 Da, izbor. 

Funkcija trenda Preostali svet (svet-Kitajska) 
Eksponentna 0,000 0,995 496.602.310.950 Da 
Linearna 0,000 0,902 10.679.492.105.884 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,995 520.195.161.743 Da 
Kubična 0,000/0,000/0,000 0,998 205.872.272.870 Da, izbor. 

Funkcija trenda EU 25 
Eksponentna 0,000 0,955 185.232.967.345 Da 
Linearna 0,000 0,951 202.295.672.042 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,974 107.987.248.460 Da, izbor. 
Kubična 0,000/0,000/0,764    Ne 

 
Vir podatkov: FishstatPlus, izračuni: lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 
 
 
 
 
 



 

Trendne napovedi za celinsko ribogojstvo 
 
Tabela 2: Celinsko ribogojstvo, 1950-2002, izbor najprimernejše oblike funkcije trenda 
 
Celinsko ribogojstvo Stat. značilnost regres. 

koeficientov (Sig.) 
Primerljivi determinacijski 
koeficient 

Primerljiva nepojasnjena 
vsota kvadratov Primernost 

Funkcija trenda Kitajska  
Eksponentna 0,000 0,868 156.277.452.787.720 Da 
Linearna 0,000 0,630 429.031.907.565.956 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,930 79.781.802.563.533 Da 
Kubična 0,000/0,000/0,000 0,991 9.730.477.313.829 Da, izbor. 

Funkcija trenda Preostali svet (svet-Kitajska) 
Eksponentna 0,000 0,992 1.617.402.603.208 Da 
Linearna 0,000 0,867 25.927.103.379.877 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,995 997.066.865.665 Da 
Kubična 0,000/0,000/0,000 0,998 414.197.359.532 Da, izbor. 

Funkcija trenda EU 25 
Eksponentna 0,000 0,711 161.647.959.947 Da 
Linearna 0,000 0,965 19.711.078.991 Da 
Kvadratna 0,000/0,091    Ne. 
Kubična 0,000/0,019/0,000 0,984 9.111.699.767 Da, izbor. 

 
Vir podatkov: FishstatPlus, izračuni: lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 
 
 
Trendne napovedi za morski ribolov 
 
Tabela 3: Morski ribolov, 1950-2002, izbor najprimernejše oblike funkcije trenda 
 
Morski ribolov Stat. značilnost regres. 

koeficientov (Sig.) 
Primerljivi determinacijski 
koeficient 

Primerljiva nepojasnjena 
vsota kvadratov Primernost 

Funkcija trenda Kitajska  
Eksponentna 0,000 0,836 154.868.396.644.130 Da 
Linearna 0,000 0,698 284.335.331.757.448 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,917 78.405.584.355.890 Da 
Kubična 0,000/0,000/0,000 0,966 32.431.908.936.715 Da, izbor. 

Funkcija trenda Preostali svet (svet-Kitajska) 
Eksponentna 0,000 0,722 5.416.277.466.435.780 Da 
Linearna 0,000 0,900 1.947.618.605.048.710 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,969 611.992.556.763.600 Da 
Kubična 0,000/0,000/0,001 0,975 482.190.369.006.434 Da, izbor. 

Funkcija trenda EU 25 
Eksponentna 0,000 0,432 41.212.753.121.436 Da 
Linearna 0,000 0,508 36.120.007.003.006 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,887 8.190.703.922.687 Da, izbor. 
Kubična 0,000/0,000/0,210    Ne 

 
Vir podatkov: FishstatPlus, izračuni: lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 
 
 
 



 

Trendne napovedi za celinski ribolov 
 
Tabela 4: Celinski ribolov, 1950-2002, izbor najprimernejše oblike funkcije trenda 
 
Celinski ribolov Stat. značilnost regres. 

koeficientov (Sig.) 
Primerljivi determinacijski 
koeficient 

Primerljiva nepojasnjena 
vsota kvadratov Primernost 

Funkcija trenda Kitajska  
Eksponentna 0,000 0,734 5.687.598.197.319 Da 
Linearna 0,000 0,628 7.953.354.523.338 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,922 1.665.325.688.831 Da 
Kubična 0,000/0,000/0,000 0,963 783.265.286.692 Da, izbor. 

Funkcija trenda Preostali svet (svet-Kitajska) 
Eksponentna 0,000 0,881 10.515.083.170.083 Da 
Linearna 0,000 0,955 3.971.883.072.817 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,975 2.174.476.656.738 Da 
Kubična 0,000/0,000/0,000 0,982 1.517.980.958.731 Da, izbor. 

Funkcija trenda EU 25 
Eksponentna 0,000 0,623 15.879.130.230 Da 
Linearna 0,000 0,680 13.459.286.189 Da 
Kvadratna 0,000/0,002 0,739 10.988.788.518 Da 
Kubična 0,000/0,001/0,011 0,777 9.609.188.242 Da, izbor. 

 
Vir podatkov: FishstatPlus, izračuni: lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 
 
 
Trendne napovedi za mednarodno trgovino 
 
Tabela 5: Izvoz, 1976-2002, izbor najprimernejše oblike funkcije trenda 
 
Izvoz Stat. značilnost regres. 

koeficientov (Sig.) 
Primerljivi determinacijski 
koeficient 

Primerljiva nepojasnjena 
vsota kvadratov Primernost 

Funkcija trenda Svet 
Eksponentna 0,000 0,965 32.266.739.145.406 Da 
Linearna 0,000 0,979 18.813.472.940.247 Da, izbor. 
Kvadratna 0,000/0,098    Ne 
Kubična 0,000/0,098/0,329    Ne 

Funkcija trenda EU 25 
Eksponentna 0,000 0,979 1.139.159.460.155 Da 
Linearna 0,000 0,967 1.812.673.050.191 Da 
Kvadratna 0,000/0,000 0,982 969.727.861.637 Da, izbor. 
Kubična 0,000/0,000/0,255    Ne 

 
Vir podatkov: FishstatPlus, izračuni: lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 6: Uvoz, 1976-2002, izbor najprimernejše oblike funkcije trenda 
 
Uvoz Stat. značilnost regres. 

koeficientov (Sig.) 
Primerljivi determinacijski 
koeficient 

Primerljiva nepojasnjena 
vsota kvadratov Primernost 

Funkcija trenda Svet 
Eksponentna 0,000 0,969 28.000.509.899.656 Da 
Linearna 0,000 0,983 15.308.649.301.902 Da, izbor. 
Kvadratna 0,000/0,052    Ne 
Kubična 0,000/0,048/0,166    Ne 

Funkcija trenda EU 25 
Eksponentna 0,000 0,955 3.150.761.281.153 Da 
Linearna 0,000 0,975 1.748.231.831.942 Da, izbor. 
Kvadratna 0,000/0,604    Ne 
Kubična 0,000/0,600/0,213    Ne 

 
Vir podatkov: FishstatPlus, izračuni: lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 
 
 
Tabela 7: Izračun primerljivega determinacijskega koeficienta za eksponentne funkcije 
 

  ke ky r2 
RMKIT 66.351.904.883.584 467.527.859.016.476 0,858
RMOSTALI SVET 496.602.310.950 108.765.085.714.233 0,995
RMEU25 185.232.967.345 4.125.519.030.843 0,955
        
RCKITAJSKA 156.277.452.787.720 1.183.118.813.931.280 0,868
RCOSTALSVET 1.617.402.603.208 194.330.193.826.068 0,992
RCEU25 161.647.959.947 559.235.187.662 0,711
        
RLMKITAJSKA 154.868.396.644.130 942.368.546.083.677 0,836
RLMOSTALI SVET 5.416.277.466.435.780 19.476.541.072.252.600 0,722
RLMEU25 41.212.753.121.436 72.521.026.101.090 0,432
        
RLCKITAJSKA 5.687.598.197.319 21.353.962.465.312 0,734
RLCOSTALISVET 10.515.083.170.083 88.424.636.146.945 0,881
RLCEU25 15.879.130.230 42.103.732.518 0,623
        
XSVET 32.266.739.145.406 924.332.850.734.163 0,965
XEU25 1.139.159.460.155 55.108.198.800.192 0,979
      
MSVET 28.000.509.899.656 896.674.015.609.560 0,969
MEU25 3.150.761.281.153 69.610.792.284.140 0,955

 
r2 - primerljivi determinacijski koeficient 
ke - primerljiva nepojasnjena vsota kvadratov 
ky - vsota nepojasnjene in pojasnjene vsote kvadratov 
 
Vir podatkov: FishstatPlus, izračuni: lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 
 
 
 



 

Tabela 8: Izračun trendnih napovedi za leti 2010 in 2020 na podlagi izbrane funkcije trenda za posamezen segment ribiškega sektorja in 
mednarodno menjavo ter primerjave z letom 2002 za svet brez upoštevanja Kitajske in Kitajsko ter svet  
 

  TREND          2002 2002 2010   2020   2010/2002 2020/2002 2020/2010 

IZBRANA FUNKCIJA a b c d  dejansko % svet napoved % svet napoved % svet % % % 

MORSKO RIBOGOJSTVO            15.927.563,00 12,0% 29.038.668,36 17,0% 52.475.726,13 23,1% 82,3% 229,5% 80,7% 
RM KITAJSKA kubična -43.909,83 28.095,10 8.002,77 288,77  10.826.758,00 8,1% 21.512.263,43 12,6% 41.284.051,80 18,2% 98,7% 281,3% 91,9% 
RM OSTALI SVET kubična 1.397.513,57 77.379,47 2.092,98 27,44  5.100.805,00 3,8% 7.526.404,93 4,4% 11.191.674,32 4,9% 47,6% 119,4% 48,7% 
                               
CELINSKO RIBOGOJSTVO            23.871.008,00 17,9% 43.261.657,44 25,4% 77.648.852,73 34,2% 81,2% 225,3% 79,5% 
RC KITAJSKA kubična 429.880,57 74.124,38 12.271,61 409,64  16.940.493,00 12,7% 33.236.690,62 19,5% 62.344.200,27 27,4% 96,2% 268,0% 87,6% 
RC OSTALSVET kubična 1.339.118,50 100.796,39 3.278,65 37,37  6.930.515,00 5,2% 10.024.966,83 5,9% 15.304.652,46 6,7% 44,6% 120,8% 52,7% 
                               
MORSKI RIBOLOV            84.452.487,00 63,5% 86.529.095,25 50,7% 79.945.192,75 35,2% 2,5% -5,3% -7,6% 
RLM KITAJSKA kubična 2.542.349,46 90.632,58 9.423,08 331,86  14.305.218,00 10,8% 29.560.266,45 17,3% 53.042.218,68 23,3% 106,6% 270,8% 79,4% 

RLM OSTALI SVET kubična 58.224.142,69 1.423.620,71
-

23.998,04
-

557,62  70.147.269,00 52,7% 56.968.828,80 33,4% 26.902.974,06 11,8% -18,8% -61,6% -52,8% 
                               
CELINSKI RIBOLOV            8.738.167,00 6,6% 11.814.702,45 6,9% 17.134.225,58 7,5% 35,2% 96,1% 45,0% 
RLC KITAJSKA kubična 303.352,43 13.519,15 1.646,61 45,97  2.247.926,00 1,7% 4.473.171,40 2,6% 8.001.684,63 3,5% 99,0% 256,0% 78,9% 
RLC OSTALISVET kubična 4.562.513,63 65.825,01 -880,35 39,66  6.490.241,00 4,9% 7.341.531,05 4,3% 9.132.540,94 4,0% 13,1% 40,7% 24,4% 
                               
SVET SKUPAJ            132.989.225,00 100,0% 170.644.123,50 100,0% 227.203.997,18 100,0% 28,3% 70,8% 33,1% 
RIBOGOJSTVO             39.798.571,00 29,9% 72.300.325,80 42,4% 130.124.578,86 57,3% 81,7% 227,0% 80,0% 
RIBOLOV            93.190.654,00 70,1% 98.343.797,70 57,6% 97.079.418,32 42,7% 5,5% 4,2% -1,3% 

             2002   2010   2020   2010/2002 2020/2002 2020/2010 

IZBRANA FUNKCIJA a b c d  dejansko % 21 % 31 % % % % 

IZVOZ                              

X SVET linearna  16.660.915,44 743.518,75      26.363.235,00 100,0% 32.274.809,21 100,0% 39.709.996,72 100,0% 22% 51% 23% 
X EU25 kvadratna 3.780.162,56 180.380,02 3.263,02    6.245.219,00 23,7% 9.007.133,47 27,9% 12.507.702,53 31,5% 44% 100% 39% 
                               
UVOZ                              
M SVET linearna 16.270.072,37 733.535,34      26.066.720,00 100,0% 31.674.314,50 100,0% 39.009.667,89 100,0% 22% 50% 23% 
M EU25 linearna 6.233.132,37 203.543,94      8.639.886,00 33,1% 10.507.555,06 33,2% 12.542.994,44 32,2% 22% 45% 19% 

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 
 
 
 



 

Tabela 9: Izračun trendnih napovedi za leti 2010 in 2020 na podlagi izbrane funkcije trenda za posamezen segment ribiškega sektorja in 
primerjave z letom 2002 za svet brez upoštevanja Kitajske 
 

  TREND          2002 2002 2010   2020   2010/2002 2020/2002 2020/2010 

IZBRANA FUNKCIJA   a b c d  dejansko %  napoved %  napoved %  % % % 

                               
MORSKO RIBOGOJSTVO                              
RM OSTALI SVET kubična 1.397.513,57 77.379,47 2.092,98 27,44  5.100.805,00 5,8% 7.526.404,93 9,2% 11.191.674,32 17,9% 47,6% 119,4% 48,7% 
                               
CELINSKO RIBOGOJSTVO                              
RC OSTALSVET kubična 1.339.118,50 100.796,39 3.278,65 37,37  6.930.515,00 7,8% 10.024.966,83 12,2% 15.304.652,46 24,5% 44,6% 120,8% 52,7% 
                               
MORSKI RIBOLOV                              

RLM OSTALI SVET kubična 58.224.142,69 1.423.620,71
-

23.998,04
-

557,62  70.147.269,00 79,1% 56.968.828,80 69,6% 26.902.974,06 43,0% -18,8% -61,6% -52,8% 
                               
CELINSKI RIBOLOV                              
RLC OSTALISVET kubična 4.562.513,63 65.825,01 -880,35 39,66  6.490.241,00 7,3% 7.341.531,05 9,0% 9.132.540,94 14,6% 13,1% 40,7% 24,4% 
                               
RIBOGOJSTVO            12.031.320,00 13,6% 17.551.371,75 21,4% 26.496.326,78 42,4% 45,9% 120,2% 51,0% 
RIBOLOV            76.637.510,00 86,4% 64.310.359,84 78,6% 36.035.515,01 57,6% -16,1% -53,0% -44,0% 
OSTALI SVET SKUPAJ            88.668.830,00 100,0% 81.861.731,60 100,0% 62.531.841,79 100,0% -7,7% -29,5% -23,6% 

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabela 10: Izračun trendnih napovedi za leti 2010 in 2020 na podlagi izbrane funkcije trenda za posamezen segment ribiškega sektorja in 
mednarodno menjavo ter primerjave z letom 2002 za Evropsko unijo (EU25) 
 

  TREND          2002 2002 2010   2020   2010/2002 2020/2002 2020/2010 

IZBRANA FUNKCIJA   a b c d  dejansko %  napoved %  napoved %  % % % 

MORSKO RIBOGOJSTVO                              
RM EU25 kvadratna 457.443,93 17.785,89 201,65    966.234,00 12,9% 1.295.277,21 18,4% 1.630.426,88 32,7% 34,1% 68,7% 25,9% 
                        
CELINSKO RIBOGOJSTVO                       
RC EU25 kubična 152.443,94 8.603,56 21,82 -4,77  281.978,00 3,8% 282.732,48 4,0% 166.969,37 3,3% 0,3% -40,8% -40,9% 
                        
MORSKI RIBOLOV                       
RLM EU25 kvadratna 7.528.623,44 54.176,50 -3.470,27    6.116.918,00 81,7% 5.358.991,08 76,3% 3.193.944,71 64,0% -12,4% -47,8% -40,4% 
                        
CELINSKI RIBOLOV                       
RLC EU25 kubična 118.441,01 2.285,10 -32,64 -1,82  122.475,00 1,6% 86.953,35 1,2% 940,63 0,0% -29,0% -99,2% -98,9% 
                        
EU 25 SKUPAJ            7.487.605,00 100,0% 7.023.954,13 100,0% 4.992.281,59 100,0% -6,2% -33,3% -28,9% 
RIBOGOJSTVO SKUPAJ            1.248.212,00 16,7% 1.578.009,70 22,5% 1.797.396,25 36,0% 26,4% 44,0% 13,9% 
RIBOLOV SKUPAJ            6.239.393,00 83,3% 5.445.944,43 77,5% 3.194.885,34 64,0% -12,7% -48,8% -41,3% 
                        

            2002 2002 2010   2020   2010/2002 2020/2002 2020/2010 

IZBRANA FUNKCIJA   a b c d  dejansko %  napoved %  napoved %  % % % 

X SVET linearna  16.660.915,44 743.518,75      26.363.235,00 100,0% 32.274.809,21 100,0% 39.709.996,72 100,0% 22% 51% 23% 
X EU25 kvadratna 3.780.162,56 180.380,02 3.263,02    6.245.219,00 23,7% 9.007.133,47 27,9% 12.507.702,53 31,5% 44,2% 100,3% 38,9% 
X EU 25 / EU 25 SKUPAJ            83%   128%  251%      
                        
M SVET linearna 16.270.072,37 733.535,34      26.066.720,00 100,0% 31.674.314,50 100,0% 39.009.667,89 100,0% 21,5% 49,7% 23,2% 
M EU25 linearna 6.233.132,37 203.543,94      8.639.886,00 33,1% 10.507.555,06 33,2% 12.542.994,44 32,2% 21,6% 45,2% 19,4% 

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni s programom SPSS 8.0 for Windows. 





 

FAO podatki o proizvodnji in mednarodni trgovini z ribami (ribami, raki in mehkužci); tehnični 
podatki 
 
FAO je v devetdesetih letih izdelal bazo podatkov FishstatPlus, v kateri so zbrani podatki 
razčlenjeni po državah in posameznih vrstah rib za proizvodnjo (ločeno na posamezna ribolovna 
območja, ribolov, ribogojstvo) od leta 1950 dalje in mednarodno menjavo od leta 1976 dalje, vsi 
podatki so v tonah. Strokovnjaki FAO so za manjkajoče podatke, ki jih niso posredovale države 
članice, poiskali alternativne vire (predvsem podatki različnih regionalnih organizacij) ali oblikovali 
lastne ocene. Tako je nastala najbolj popolna baza podatkov, ki omogoča mednarodne in časovne 
primerjave. Podatki vključujejo vse količine ujete za prehrano in druge namene, podatki o ribah, 
rakih in mehkužcih so izraženi v živi teži (to je teži ob ulovu), vse v tonah. Baza podatkov vključuje 
tudi podatke o morskih sesalcih, koralah, morskih spužvah in krokodilih, ki pa sem jih izključil iz 
obravnave, saj jih večina analiz ribištva izključuje ali obravnava ločeno. 
 
Za določitev nacionalnega porekla ulova so uporabljeni podatki o zastavi pod katero pluje ladja, 
razen v primerih, ko charter najem ladje ali pogodba kažejo na drugo poreklo. 
 
Ribe, raki in mehkužci ter vsi ostali organizmi v bazi podatkov so klasificirani na približno 1400 
tržno zanimivih vrst rib, ki so nadalje združene v 50 skupin vrst, ki sestavljajo FAO Mednarodno 
standardno klasifikacijo vodnih živali in rastlin (FAO International Standard Statistical 
Classification of Aquatic Animals and Plants; ISSCAAP). 
 
Vir: FishstatPlus. 
 
 
PRILOGA 2 
Slika 1: Morski ribolov v svetu in Peruju v obdobju 1990-2002, v tonah 
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Vir: FishstatPlus. 



 

PRILOGA 3 
Tabela 11: Podatki o morskem ribolovu po državah v obdobju 1950-2002, v tonah 
 
Opomba: države so razporejene glede na količino ulova v letu 2002  
 

   1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2002 % 
1KITAJSKA 716.100 4,3% 2.014.740 6,5% 2.168.341 3,7% 2.772.393 4,5% 5.790.296 7,4% 14.305.218 16,9%
2PERU 73.500 0,4% 3.501.400 11,4% 12.481.200 21,5% 2.695.874 4,3% 6.840.584 8,7% 8.737.025 10,3%
3ZDA 2.440.155 14,5% 2.510.614 8,2% 2.598.223 4,5% 3.472.909 5,6% 5.518.650 7,0% 4.907.362 5,8%
4JAPONSKA 2.848.660 17,0% 5.495.974 17,9% 8.396.015 14,4% 9.733.863 15,7% 9.444.836 12,1% 4.382.157 5,2%
5ČILE 87.660 0,5% 339.520 1,1% 1.200.134 2,1% 2.816.165 4,5% 5.162.715 6,6% 4.271.475 5,1%
6INDONEZIJA 65.600 0,4% 418.500 1,4% 810.747 1,4% 1.390.321 2,2% 2.229.996 2,8% 4.189.444 5,0%
7RUSKA FEDERACIJA .   .   .   .   6.993.675 8,9% 3.023.773 3,6%
8INDIJA 520.000 3,1% 879.700 2,9% 1.085.580 1,9% 1.550.795 2,5% 2.190.208 2,8% 2.957.157 3,5%
9NORVEŠKA 1.278.200 7,6% 1.316.706 4,3% 2.907.817 5,0% 2.400.639 3,9% 1.602.471 2,0% 2.742.614 3,2%

10TAJSKA 121.000 0,7% 130.800 0,4% 1.275.981 2,2% 1.595.042 2,6% 2.362.777 3,0% 2.715.716 3,2%
11ISLANDIJA 386.400 2,3% 609.585 2,0% 733.300 1,3% 1.514.376 2,4% 1.504.636 1,9% 2.129.495 2,5%
12FILIPINI 176.700 1,1% 384.500 1,2% 910.640 1,6% 1.130.393 1,8% 1.592.057 2,0% 1.899.661 2,2%
13JUŽNA KOREJA 207.800 1,2% 313.700 1,0% 678.326 1,2% 1.765.920 2,8% 2.439.503 3,1% 1.663.289 2,0%
14DANSKA 242.300 1,4% 568.400 1,8% 1.217.100 2,1% 2.013.381 3,2% 1.475.305 1,9% 1.441.991 1,7%
15MEHIKA 89.300 0,5% 177.800 0,6% 341.285 0,6% 1.213.285 2,0% 1.245.446 1,6% 1.368.006 1,6%

                           
 EU 15 3.746.743 22,3% 5.096.283 16,6% 6.846.365 11,8% 6.635.140 10,7% 6.076.559 7,8% 5.548.684 6,6%
 NOVE 79.300 0,5% 170.111 0,6% 453.903 0,8% 623.240 1,0% 1.558.212 2,0% 568.234 0,7%
 EU 25 3.826.043 22,8% 5.266.394 17,1% 7.300.268 12,6% 7.258.380 11,7% 7.634.771 9,7% 6.116.918 7,2%
                           
 SVET 16.771.879 100,0% 30.770.308 100,0% 58.131.236 100,0% 62.077.801 100,0% 78.325.585 100,0% 84.452.487 100,0%
 KITAJSKA 716.100 4,3% 2.014.740 6,5% 2.168.341 3,7% 2.772.393 4,5% 5.790.296 7,4% 14.305.218 16,9%
 SVET-KITAJSKA 16.055.779 95,7% 28.755.568 93,5% 55.962.895 96,3% 59.305.408 95,5% 72.535.289 92,6% 70.147.269 83,1%
                       
                           
 INDEKS RASTI      1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
 EU 15     136%   134%  97%  92%   91%  
 NOVE     215%   267%  137%  250%   36%  
 EU 25     138%   139%  99%  105%   80%  
 SVET     183%   189%   107%   126%   108%   
 KITAJSKA     281%   108%   128%   209%   247%   
 SVET-KITAJSKA     179%   195%   106%   122%   97%   
                           
 POVPR.LETNA ST.RASTI     1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
 EU 15     3%   3%  0%  -1%   -1%  
 NOVE     7%   9%  3%  9%   -7%  
 EU 25     3%   3%  0%  0%   -2%  
 SVET     6%   6%   1%   2%   1%   
 KITAJSKA     10%   1%   2%   7%   7%   
 SVET-KITAJSKA     5%   6%   1%   2%   0%   

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA 4 
Slika 2: Morski ribolov v izbranih državah v obdobju 1950-2002, v tonah  
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Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 
 
PRILOGA 5 
Slika 3: Proizvodnja ribiškega sektorja (ribolov in ribogojstvo) v svetu v letu 2002, v tonah 
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Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 
 
 
 



 

PRILOGA 6 
Slika 4: Proizvodnja ribiškega sektorja (ribolov in ribogojstvo) na Kitajskem v letu 2002, v tonah 
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Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 



 

PRILOGA 7 
Tabela 12: Podatki o celinskem ribolovu po državah v obdobju 1950-2002, v tonah 
 
Opomba: države so razporejene glede na količino ulova v letu 2002  
 

   1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2002 % 
1KITAJSKA 164.039 8,6% 200.354 6,5% 321.679 7,0% 366.690 7,2% 864.144 13,4% 2.247.926 25,7%
2INDIJA 192.090 10,0% 236.857 7,7% 551.249 11,9% 529.362 10,4% 592.378 9,2% 813.755 9,3%
3BANGLADEŠ 138.325 7,2% 303.333 9,9% 537.234 11,6% 439.970 8,6% 400.099 6,2% 688.435 7,9%
4KAMBODŽA 16.600 0,9% 29.100 0,9% 32.000 0,7% 18.400 0,4% 65.100 1,0% 360.300 4,1%
5INDONEZIJA 136.544 7,1% 257.721 8,4% 307.586 6,7% 254.492 5,0% 292.537 4,5% 316.030 3,6%
6MYANMAR 12.100 0,6% 103.000 3,4% 120.270 2,6% 148.440 2,9% 137.500 2,1% 304.529 3,5%
7EGIPT 23.300 1,2% 49.200 1,6% 47.700 1,0% 89.143 1,7% 175.669 2,7% 292.645 3,3%
8TANZANIJA 25.000 1,3% 55.000 1,8% 166.400 3,6% 189.900 3,7% 356.956 5,5% 273.850 3,1%
9UGANDA 15.000 0,8% 62.600 2,0% 129.000 2,8% 165.840 3,3% 245.223 3,8% 221.898 2,5%

10BRAZILIJA 30.600 1,6% 54.000 1,8% 93.500 2,0% 184.303 3,6% 191.115 3,0% 217.750 2,5%
11KONGO 42.500 2,2% 70.000 2,3% 121.900 2,6% 101.800 2,0% 159.300 2,5% 215.000 2,5%
12RUSKA FEDERACIJA .   .   .  .  356.114 5,5% 208.522 2,4%
13TAJSKA 38.512 2,0% 68.875 2,2% 80.780 1,7% 108.062 2,1% 135.457 2,1% 205.500 2,4%
14NIGERIJA 17.787 0,9% 23.005 0,8% 72.490 1,6% 107.530 2,1% 91.617 1,4% 187.233 2,1%
15PAKISTAN 3.940 0,2% 18.330 0,6% 24.200 0,5% 41.120 0,8% 103.158 1,6% 181.000 2,1%

                      
 EU 15 56.545 3,0% 77.091 2,5% 74.223 1,6% 135.583 2,7% 102.659 1,6% 84.846 1,0%
 NOVE 3.900 0,2% 12.734 0,4% 15.429 0,3% 21.945 0,4% 49.793 0,8% 37.629 0,4%
 EU 25 60.445 3,2% 89.825 2,9% 89.652 1,9% 157.528 3,1% 152.452 2,4% 122.475 1,4%
                           
 SVET 1.912.001 100,0% 3.065.419 100,0% 4.624.270 100,0% 5.099.422 100,0% 6.439.799 100,0% 8.738.167 100,0%
 KITAJSKA 164.039 8,6% 200.354 6,5% 321.679 7,0% 366.690 7,2% 864.144 13,4% 2.247.926 25,7%
 SVET-KITAJSKA 1.747.962 91,4% 2.865.065 93,5% 4.302.591 93,0% 4.732.732 92,8% 5.575.655 86,6% 6.490.241 74,3%
                           
                           
 INDEKS RASTI      1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
 EU 15     136,3%  96,3%  182,7%  75,7%   82,6%  
 NOVE     326,5%  121,2%  142,2%  226,3%   74,6%  
 EU 25     148,6%  99,8%  175,7%  96,7%   80,0%  
 SVET     160,3%  150,9%  110,3%  126,3%   135,7%  
 KITAJSKA     122,1%  160,6%  114,0%  235,7%   260,1%  
 SVET-KITAJSKA     163,9%  150,2%  110,0%  117,8%   116,4%  
                           
 POVPR.LETNA ST.RASTI     1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
 EU 15     2,9%  -0,3%  5,6%  -2,5%   -1,5%  
 NOVE     11,4%  1,8%  3,3%  7,7%   -2,2%  
 EU 25     3,7%  0,0%  5,3%  -0,3%   -1,7%  
 SVET     2,9%  3,8%  0,9%  2,1%   2,4%  
 KITAJSKA     11,4%  4,4%  1,2%  8,1%   7,6%  
 SVET-KITAJSKA     3,7%  3,8%  0,9%  1,5%   1,2%  

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA 8 
Tabela 13: Podatki o celinskem ribogojstvu po državah v obdobju 1950-2002, v tonah 
 
Opomba: države so razporejene glede na količino pridelave v letu 2002  
 

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 

   1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2002 % 
1KITAJSKA 65.961 21,6% 499.646 52,5% 582.021 41,3% 901.500 34,9% 4.459.100 55,2% 16.940.493 71,0%
2INDIJA 17.910 5,9% 44.843 4,7% 121.651 8,6% 361.312 14,0% 982.136 12,2% 2.076.734 8,7%
3INDONEZIJA 41.856 13,7% 80.479 8,5% 103.514 7,4% 158.724 6,2% 392.529 4,9% 742.697 3,1%
4BANGLADEŠ 37.675 12,3% 48.667 5,1% 62.866 4,5% 85.000 3,3% 173.968 2,2% 729.023 3,1%
5VIETNAM 10.000 3,3% 36.500 3,8% 63.000 4,5% 90.960 3,5% 121.330 1,5% 418.000 1,8%
6FILIPINI 25.464 8,3% 60.189 6,3% 97.878 7,0% 186.524 7,2% 294.951 3,7% 364.048 1,5%
7ZDA 5.030 1,6% 7.028 0,7% 37.604 2,7% 77.609 3,0% 234.208 2,9% 358.869 1,5%
8EGIPT 2.000 0,7% 4.600 0,5% 6.000 0,4% 19.000 0,7% 61.916 0,8% 340.556 1,4%
9TAJSKA 3.488 1,1% 6.425 0,7% 19.912 1,4% 37.788 1,5% 97.659 1,2% 327.893 1,4%

10TAJVAN 6.791 2,2% 14.430 1,5% 25.036 1,8% 109.157 4,2% 186.311 2,3% 214.950 0,9%
11BRAZILIJA -   -  -  3.564 0,1% 18.660 0,2% 174.465 0,7%
12MYANMAR -   80 0,0% 730 0,1% 2.790 0,1% 7.086 0,1% 114.716 0,5%
13RUSKA FEDERACIJA .   .  .  .  253.885 3,1% 101.009 0,4%
14IRAN -   -  -  9.263 0,4% 27.147 0,3% 70.857 0,3%
15LAOS .   .  160 0,0% 1.408 0,1% 10.000 0,1% 59.716 0,3%

                        
 EU 15 8.281 2,7% 20.067 2,1% 55.047 3,9% 117.605 4,6% 221.414 2,7% 233.179 1,0%
 NOVE 6.640 2,2% 26.924 2,8% 42.699 3,0% 48.194 1,9% 74.149 0,9% 48.799 0,2%
 EU 25 14.921 4,9% 46.991 4,9% 97.746 6,9% 165.799 6,4% 295.563 3,7% 281.978 1,2%
                           
 SVET 305.550 100,0% 952.244 100,0% 1.407.900 100,0% 2.580.471 100,0% 8.077.644 100,0% 23.871.008 100,0%
 KITAJSKA 65.961 21,6% 499.646 52,5% 582.021 41,3% 901.500 34,9% 4.459.100 55,2% 16.940.493 71,0%
 SVET-KITAJSKA 239.589 78,4% 452.598 47,5% 825.879 58,7% 1.678.971 65,1% 3.618.544 44,8% 6.930.515 29,0%
                           
                           
 INDEKS RASTI      1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
 EU 15     242,3%  274,3%  213,6%  188,3%  105,3%  
 NOVE                     65,8%  
 EU 25     314,9%  208,0%  169,6%  178,3%  95,4%  
 SVET     311,6%  147,9%  183,3%  313,0%  295,5%  
 KITAJSKA     757,5%  116,5%  154,9%  494,6%  379,9%  
 SVET-KITAJSKA     188,9%  182,5%  203,3%  215,5%  191,5%  
                           
 POVPR.LETNA ST.RASTI     1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
 EU 15     8,4%  9,6%  7,1%  5,9%  0,4%  
 NOVE                     -3,2%  
 EU 25     11,0%  6,9%  4,9%  5,4%  -0,4%  
 SVET     10,9%  3,6%  5,7%  10,9%  8,7%  
 KITAJSKA     20,2%  1,4%  4,1%  15,6%  10,8%  
 SVET-KITAJSKA     6,0%  5,6%  6,7%  7,2%  5,1%  
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Tabela 14: Podatki o morskem ribogojstvu po državah v obdobju 1950-2002, v tonah 
 
Opomba: države so razporejene glede na količino pridelave v letu 2002  
 

   1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2002 % 
1KITAJSKA 10.000 3,4% 120.860 17,2% 182.359 15,7% 414.778 19,5% 2.023.302 40,5% 10.826.758 68,0%
2JAPONSKA 34.760 11,6% 184.744 26,3% 240.892 20,8% 479.099 22,5% 707.771 14,2% 775.254 4,9%
3NORVEŠKA <0.5  1.900 0,3% 480 0,0% 7.980 0,4% 150.583 3,0% 553.933 3,5%
4ČILE 40 0,0% 80 0,0% 181 0,0% 541 0,0% 28.819 0,6% 542.075 3,4%
5TAJSKA 20.590 6,9% 25.120 3,6% 60.964 5,3% 58.178 2,7% 194.060 3,9% 316.997 2,0%
6JUŽNA KOREJA 1.200 0,4% 12.401 1,8% 80.754 7,0% 286.141 13,5% 360.860 7,2% 283.962 1,8%
7ŠPANIJA 2.100 0,7% 4.800 0,7% 153.100 13,2% 194.618 9,2% 182.865 3,7% 230.767 1,4%
8FRANCIJA 102.500 34,4% 107.900 15,3% 95.904 8,3% 182.159 8,6% 209.992 4,2% 192.301 1,2%
9INDONEZIJA -  -  3.353 0,3% 23.798 1,1% 107.295 2,1% 171.369 1,1%

10VELIKA BRITANIJA -  -  344 0,0% 714 0,0% 36.126 0,7% 165.637 1,0%
11KANADA 2.700 0,9% 2.970 0,4% 3.500 0,3% 3.019 0,1% 33.939 0,7% 161.661 1,0%
12ITALIJA 150 0,1% 1.107 0,2% 13.603 1,2% 50.640 2,4% 107.444 2,1% 146.326 0,9%
13ZDA 56.853 19,1% 97.393 13,9% 131.077 11,3% 90.756 4,3% 81.240 1,6% 138.477 0,9%
14MALEZIJA 3.500 1,2% 6.070 0,9% 31.700 2,7% 121.457 5,7% 42.615 0,9% 120.439 0,8%
15TAJVAN 19.308 6,5% 34.212 4,9% 46.035 4,0% 54.710 2,6% 147.059 2,9% 115.216 0,7%

                    
 EU 15 144.650 48,5% 207.207 29,5% 362.452 31,3% 524.214 24,7% 717.826 14,4% 963.216 6,0%
 NOVE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 142 0,0% 3.018 0,0%
 EU 25 144.650 48,5% 207.207 29,5% 362.452 31,3% 524.214 24,7% 717.968 14,4% 966.234 6,1%
                         
 SVET 298.391 100,0% 703.157 100,0% 1.158.982 100,0% 2.126.464 100,0% 5.001.900 100,0% 15.927.563 100,0%
 KITAJSKA 10.000 3,4% 120.860 17,2% 182.359 15,7% 414.778 19,5% 2.023.302 40,5% 10.826.758 68,0%
 SVET-KITAJSKA 288.391 96,6% 582.297 82,8% 976.623 84,3% 1.711.686 80,5% 2.978.598 59,5% 5.100.805 32,0%
                           
                           
 INDEKS RASTI      1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
 EU 15     143,2%  174,9%  144,6%  136,9%   134,2%  
 NOVE                     2125,4%  
 EU 25     143,2%  174,9%  144,6%  137,0%   134,6%  
 SVET     235,6%  164,8%  183,5%  235,2%   318,4%  
 KITAJSKA     1208,6%  150,9%  227,5%  487,8%   535,1%  
 SVET-KITAJSKA     201,9%  167,7%  175,3%  174,0%   171,2%  
                           
 POVPR.LETNA ST.RASTI     1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
 EU 15     3,3%  5,2%  3,4%  2,9%   2,3%  
 NOVE                     26,5%  
 EU 25     3,3%  5,2%  3,4%  2,9%   2,3%  
 SVET     8,1%  4,6%  5,7%  8,1%   2,3%  
 KITAJSKA     25,4%  3,8%  7,8%  15,5%   26,5%  
 SVET-KITAJSKA     6,6%  4,8%  5,2%  5,2%   2,3%  

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
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Slika 5: Najpomembnejše vrste rib za morski ribolov v letu 2001, v milijonih ton ulova, vrste z 
ulovom nad 1 milijon ton  
 
Opomba: uporabljena so angleška imena, spodaj nekateri prevodi v slovenščino. 
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Vir: Vannuccini, 2002. 
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Tabela 15: Morski ribolov, glavna svetovna ribolovna območja, leto 2001, v tonah 
 

območje svet delež EU 15 delež 
delež EU 
15/svet 

Tihi ocean, SZ 23.309.500 27,7%      

Tihi ocean, JV 12.895.207 15,3%      
Atlantski ocean, SV 11.184.480 13,3% 4.457.550 73,8% 39,9%
Tihi o., zahodni centralni del 9.993.086 11,9%      
Indijski ocean, V 4.782.209 5,7%      
Indijski ocean, Z 4.059.558 4,8% 203.368 3,4% 5,0%
Atlantski o., vzhodni centralni del 3.836.063 4,6% 492.358 8,2% 12,8%
Tihi ocean, SV 2.759.092 3,3%      
Atlantski ocean, JZ 2.265.717 2,7% 118.470 2,0% 5,2%
Atlantski ocean, SZ 2.255.545 2,7% 41.824 0,7% 1,9%
Tihi o., vzhodni centralni del 1.913.377 2,3%      
Atlantski o., zahodni centralni del 1.690.166 2,0%      
Atlantski ocean, JV 1.681.221 2,0%      
Sredozemsko in Črno morje 1.538.774 1,8% 561.288 9,3% 36,5%
ostala področja     163.324 2,7%  

            

skupaj 84.163.995 100,0% 6.038.182 100,0%  

   
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
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Slika 6: Stanje staleža ribjih vrst v svetu v letu 1998 
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Vir: FAO, 1999. 
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Slika 7: Zaposlenost v ribiškem sektorju v svetu po celinah v letih 1970,1980,1990 in 2000, ocene 
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Vir: The State of World Fisheries and Aquaculture, 2002, str.14. 
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Slika 8: Delež svetovne proizvodnje rib (ribolov in ribogojstvo) namenjen izvozu v obdobju 1976-
2002, v tonah (samo sveže, preparirane in zamrznjene ribe) 
 

 
Vir: FishstatPlus in lastni izračuni. 
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Tabela 16: Izvoz in uvoz rib v svetu, razdelitev po celinah in ekonomskih skupinah držav za leto 
2001, v 1000 USD 

 
Vir: Vannuccini, 2002. 
 
 

področje uvoz % izvoz %

Svet 59.396.807 55.864.537

Afrika 1.008.324 2% 2.702.518 5%
Azija 21.938.807 37% 19.079.585 34%
Severna in Srednja Amerika 12.119.118 20% 7.843.485 14%
Južna Amerika 593.553 1% 5.503.930 10%
Evropa 23.098.335 39% 19.035.081 34%
Oceanija 638.670 1% 1.699.938 3%

industrijsko razvite države 47.505.689 80% 25.520.175 46%
države v tranziciji 1.469.143 2% 2.245.717 4%
najmanj razvite države (LIFDC) 3.111.265 5% 10.649.809 19%
ostale države v razvoju 7.310.710 12% 17.448.836 31%
LIFDC: Low Income Food Deficit Countries
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Tabela 17: Uvoz rib po državah v obdobju 1976-2002, v 1000 USD  
 
Opomba: države so razvrščene po vrednosti uvoza v letu 2002. 
 

 
Vir: FishstatPlus in lastni izračuni. 
 
 

država 1976 % 1986 % 1996 % 2002 %
1 JAPONSKA 1.811.207 21,1% 6.593.515 27,2% 17.023.945 29,7% 13.646.050 22,2%
2 ZDA 1.890.921 22,0% 4.748.692 19,6% 7.080.411 12,4% 10.065.328 16,4%
3 ŠPANIJA 151.876 1,8% 721.977 3,0% 3.134.893 5,5% 3.852.942 6,3%
4 FRANCIJA 524.803 6,1% 1.510.431 6,2% 3.194.133 5,6% 3.206.511 5,2%
5 ITALIJA 386.981 4,5% 1.264.513 5,2% 2.590.985 4,5% 2.906.007 4,7%
6 NEMČIJA 534.073 6,2% 1.112.060 4,6% 2.542.957 4,4% 2.419.534 3,9%
7 VELIKA BRITANIJA 512.538 6,0% 1.216.053 5,0% 2.065.025 3,6% 2.327.559 3,8%
8 KITAJSKA 0 0,0% 112.646 0,5% 1.184.170 2,1% 2.197.793 3,6%
9 JUŽN KOREJA 17.165 0,2% 117.079 0,5% 1.054.095 1,8% 1.861.093 3,0%

10 DANSKA 115.724 1,3% 596.060 2,5% 1.618.669 2,8% 1.805.598 2,9%
11 HONG KONG 182.459 2,1% 624.726 2,6% 1.928.143 3,4% 1.766.128 2,9%
12 KANADA 183.631 2,1% 433.087 1,8% 1.158.864 2,0% 1.353.553 2,2%
13 NIZOZEMSKA 199.773 2,3% 387.935 1,6% 1.141.647 2,0% 1.333.131 2,2%
14 BELGIJA 216.262 2,5% 425.923 1,8% 966.333 1,7% 1.064.299 1,7%
15 TAJSKA 7.248 0,1% 283.658 1,2% 818.353 1,4% 1.042.103 1,7%
16 PORTUGALSKA 110.028 1,3% 256.373 1,1% 782.858 1,4% 947.483 1,5%
17 ŠVEDSKA 194.589 2,3% 333.934 1,4% 587.169 1,0% 804.437 1,3%
18 NORVEŠKA 26.840 0,3% 105.217 0,4% 535.642 0,9% 631.475 1,0%
19 AVSTRALIJA 92.339 1,1% 236.817 1,0% 475.102 0,8% 553.783 0,9%
20 SINGAPUR 68.016 0,8% 257.666 1,1% 634.037 1,1% 498.370 0,8%

EU 15 3.102.071 36,1% 8.182.491 33,7% 19.352.101 33,8% 21.574.341 35,1%
NOVE 185.494 2,2% 204.116 0,8% 624.550 1,1% 803.340 1,3%
EU 25 3.287.565 38,2% 8.386.607 34,6% 19.976.651 34,9% 22.377.681 36,4%

SVET 8.601.630 100,0% 24.256.819 100,0% 57.312.349 100,0% 61.445.613 100,0%
KITAJSKA 0 0,0% 112.646 0,5% 1.184.170 2,1% 2.197.793 3,6%
SVET-KITAJSKA 8.601.630 100,0% 24.144.173 99,5% 56.128.179 97,9% 59.247.820 96,4%
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Tabela 18: Izvoz rib po državah v obdobju 1976-2002, v 1000 USD  
 
Opomba: države so razvrščene po vrednosti izvoza v letu 2002. 
 

 
Vir: FishstatPlus in lastni izračuni. 
 

država 1976 % 1986 % 1996 % 2002 %
1 KITAJSKA 126.500 1,6% 494.794 2,2% 2.856.986 5,5% 4.485.274 7,8%
2 TAJSKA 150.378 1,9% 1.011.896 4,5% 4.117.865 7,9% 3.676.427 6,4%
3 NORVEŠKA 654.703 8,4% 1.171.170 5,2% 3.415.696 6,5% 3.569.243 6,2%
4 ZDA 371.899 4,8% 1.480.990 6,6% 3.147.858 6,0% 3.260.168 5,6%
5 KANADA 604.232 7,8% 1.732.873 7,7% 2.291.261 4,4% 3.035.353 5,3%
6 DANSKA 520.414 6,7% 1.381.460 6,1% 2.698.976 5,2% 2.872.438 5,0%
7 VIETNAM . 90.493 503.552 2.029.800
8 ŠPANIJA 244.969 3,1% 398.703 1,8% 1.447.170 2,8% 1.889.541 3,3%
9 ČILE 100.761 1,3% 514.677 2,3% 1.698.142 3,2% 1.869.123 3,2%

10 NIZOZEMSKA 264.393 3,4% 766.379 3,4% 1.470.046 2,8% 1.802.893 3,1%
11 TAJVAN 333.648 4,3% 1.374.648 6,1% 1.760.008 3,4% 1.662.474 2,9%
12 INDONEZIJA 124.224 1,6% 340.619 1,5% 1.678.222 3,2% 1.490.854 2,6%
13 ISLANDIJA 290.338 3,7% 857.994 3,8% 1.425.837 2,7% 1.428.712 2,5%
14 INDIJA 192.600 2,5% 362.266 1,6% 1.115.963 2,1% 1.411.721 2,4%
15 RUSKA FEDERACIJA . . 1.686.162 3,2% 1.399.369 2,4%
16 VELIKA BRITANIJA 152.684 2,0% 511.130 2,3% 1.307.859 2,5% 1.353.123 2,3%
17 NEMČIJA 171.216 2,2% 357.740 1,6% 1.055.756 2,0% 1.156.911 2,0%
18 FRANCIJA 125.899 1,6% 501.233 2,2% 1.003.460 1,9% 1.088.572 1,9%
19 PERU 214.666 2,8% 258.083 1,1% 1.120.391 2,1% 1.066.654 1,8%
20 JUŽNA KOREJA 329.114 4,2% 1.170.867 5,2% 1.509.097 2,9% 1.045.672 1,8%

EU 15 1.723.903 22,1% 4.645.791 20,6% 11.000.252 21,0% 12.756.974 22,1%
NOVE 57.162 0,7% 113.972 0,5% 600.379 1,1% 653.890 1,1%
EU 25 1.781.065 22,9% 4.759.763 21,1% 11.600.631 22,2% 13.410.864 23,2%

SVET 7.794.251 100,0% 22.547.210 100,0% 52.300.945 100,0% 57.773.726 100,0%
KITAJSKA 126.500 1,6% 494.794 2,2% 2.856.986 5,5% 4.485.274 7,8%
SVET-KITAJSKA 7.667.751 98,4% 22.052.416 97,8% 49.443.959 94,5% 53.288.452 92,2%
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Slika 9: Shema posledic, ki vodijo v prelov in presežne zmogljivosti v ribiškem sektorju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Grieve, 2001, str.5. 
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Tabela 19: Ocene svetovne banke o vrednosti subvencioniranja ribiškega sektorja v svetu v 
milijardah dolarjev na podlagi podatkov iz leta 1989 
 

 
Vir: Milazzo, 1998, str.73. 
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Slika 10: Morski ribolov v Kanadi v obdobju 1950-2002, v tonah 
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Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 

oblika subvencioniranja od do
proračunske subvencije za pomoč na domačem trgu 3,0 3,5
proračunske subvencije za dostop na tuja ribolovna območja 0,5 1
izven proračunske subvencije 6,0 7
medsektorske subvencije 1,5 2
ohranitvene subvencije 3,0 7

skupaj 14,0 20,5
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Tabela 20: Podatki o morskem ribolovu po državah članicah EU v obdobju 1950-2002, v tonah 
 
Opomba: države so razporejene glede na količino ulova v letu 2002  
 

  1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2002 % 
RUSKA FEDERACIJA .   .   .   .   6.993.675  3.023.773  
NORVEŠKA 1.278.200   1.316.706  2.907.817  2.400.639  1.602.471  2.742.614  
ISLANDIJA 386.400   609.585  733.300  1.514.376  1.504.636  2.129.495  
FERSKI OTOKI 97.500   109.375  207.772  275.064  273.020  490.000  
                          
DANSKA 242.300 6,3% 568.400 10,8% 1.217.100 16,7% 2.013.381 27,7% 1.475.305 19,3% 1.441.991 23,6%
ŠPANIJA 597.503 15,6% 885.051 16,8% 1.383.666 19,0% 1.141.446 15,7% 1.106.632 14,5% 873.923 14,3%
VELIKA BRITANIJA 901.700 23,6% 937.866 17,8% 1.076.123 14,7% 830.433 11,4% 757.753 9,9% 686.488 11,2%
FRANCIJA 442.656 11,6% 582.256 11,1% 666.324 9,1% 577.077 8,0% 616.370 8,1% 617.948 10,1%
NIZOZEMSKA 183.300 4,8% 213.400 4,1% 212.800 2,9% 261.481 3,6% 403.656 5,3% 461.457 7,5%
ŠVEDSKA 173.800 4,5% 247.800 4,7% 284.004 3,9% 230.660 3,2% 248.914 3,3% 293.527 4,8%
IRSKA 16.100 0,4% 40.700 0,8% 75.200 1,0% 144.516 2,0% 212.981 2,8% 281.542 4,6%
ITALIJA 175.800 4,6% 202.329 3,8% 378.317 5,2% 418.685 5,8% 359.014 4,7% 265.604 4,3%
POLJSKA 77.800 2,0% 168.411 3,2% 451.328 6,2% 620.854 8,6% 429.692 5,6% 204.494 3,3%
NEMČIJA 581.300 15,2% 755.100 14,3% 896.421 12,3% 503.179 6,9% 315.571 4,1% 201.653 3,3%
PORTUGALSKA 307.184 8,0% 474.481 9,0% 462.781 6,3% 270.579 3,7% 318.173 4,2% 200.025 3,3%
LITVA                 328.444 4,3% 149.388 2,4%
LATVIJA                 457.326 6,0% 113.096 1,8%
FINSKA 19.700 0,5% 48.200 0,9% 62.600 0,9% 101.773 1,4% 92.523 1,2% 110.026 1,8%
ESTONIJA                 339.379 4,4% 96.874 1,6%
GRČIJA 47.000 1,2% 77.000 1,5% 78.029 1,1% 96.315 1,3% 128.718 1,7% 85.983 1,4%
BELGIJA 58.400 1,5% 63.700 1,2% 53.000 0,7% 45.615 0,6% 40.949 0,5% 28.517 0,5%
CIPER 500 0,0% 500 0,0% 1.363 0,0% 1.308 0,0% 2.584 0,0% 1.918 0,0%
SLOVENIJA                     1.460 0,0%
MALTA 1.000 0,0% 1.200 0,0% 1.212 0,0% 1.078 0,0% 787 0,0% 1.004 0,0%
                      
EU 15 3.746.743 97,9% 5.096.283 96,8% 6.846.365 93,8% 6.635.140 91,4% 6.076.559 79,6% 5.548.684 90,7%
NOVE 79.300 2,1% 170.111 3,2% 453.903 6,2% 623.240 8,6% 1.558.212 20,4% 568.234 9,3%
EU 25 3.826.043 100,0% 5.266.394 100,0% 7.300.268 100,0% 7.258.380 100,0% 7.634.771 100,0% 6.116.918 100,0%
                          
INDEKS RASTI      1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
EU 15     136%  134%  97%  92%  91%  
NOVE     215%  267%  137%  250%  36%  
EU 25     138%  139%  99%  105%  80%  
POVPR.LETNA ST.RASTI     1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
EU 15     3%  3%  0%  -1%  -1%  
NOVE     7%  9%  3%  9%  -7%  
EU 25     3%  3%  0%  0%  -2%  

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
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Tabela 21: Podatki o celinskem ribolovu po državah članicah EU v obdobju 1950-2002, v tonah 
 
Opomba: države so razporejene glede na količino ulova v letu 2002  
 

  1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2002 % 
RUSKA FEDERACIJA .   .  .  .   356.114  208.522  
NORVEŠKA 0   0  200  341   483  570  
ISLANDIJA .   400  500  498   676  160  
FERSKI OTOKI <0.5   <0.5  <0.5  <0.5   <0.5  -  
                
FINSKA 14.500 24,0% 17.300 19,3% 18.100 20,2% 65.934 41,9% 49.310 32,3% 34.782 28,4%
NEMČIJA 6.000 9,9% 13.000 14,5% 19.600 21,9% 20.598 13,1% 10.731 7,0% 22.798 18,6%
POLJSKA 700 1,2% 7.500 8,3% 8.300 9,3% 9.929 6,3% 18.600 12,2% 17.947 14,7%
ŠPANIJA 0 0,0% 6.300 7,0% 12.300 13,7% 21.900 13,9% 10.922 7,2% 8.710 7,1%
MADŽARSKA 2.950 4,9% 4.900 5,5% 6.500 7,3% 11.163 7,1% 16.234 10,6% 6.750 5,5%
ČEŠKA .   .  .  .   .  4.983 4,1%
ESTONIJA .   .  .  .   4.552 3,0% 4.578 3,7%
ITALIJA 9.895 16,4% 10.386 11,6% 8.800 9,8% 8.960 5,7% 12.850 8,4% 4.242 3,5%
VELIKA BRITANIJA 100 0,2% 800 0,9% 800 0,9% 1.535 1,0% 2.666 1,7% 3.431 2,8%
GRČIJA 5.000 8,3% 10.000 11,1% 7.000 7,8% 9.305 5,9% 3.650 2,4% 3.000 2,4%
NIZOZEMSKA 17.900 29,6% 12.400 13,8% 2.000 2,2% 1.976 1,3% 2.586 1,7% 2.578 2,1%
FRANCIJA 800 1,3% 1.200 1,3% 1.500 1,7% 2.029 1,3% 3.500 2,3% 2.130 1,7%
SLOVAŠKA .   .  .  .   .  1.746 1,4%
ŠVEDSKA 1.200 2,0% 1.700 1,9% 1.665 1,9% 2.034 1,3% 2.068 1,4% 1.436 1,2%
IRSKA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 75 0,0% 2.936 1,9% 789 0,6%
LITVA .   .  .  0 0,0% 5.970 3,9% 758 0,6%
LATVIJA .   .  . . .   133 0,1% 581 0,5%
BELGIJA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 511 0,3% 511 0,4%
AVSTRIJA 950 1,6% 3.550 4,0% 2.330 2,6% 1.100 0,7% 533 0,3% 350 0,3%
SLOVENIJA .   .  .  .   .  226 0,2%
DANSKA 0 0,0% 155 0,2% 128 0,1% 137 0,1% 396 0,3% 77 0,1%
CIPER 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 60 0,0%
PORTUGALSKA 200 0,3% 300 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 12 0,0%
LUKSEMBURG 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
MALTA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
ČEŠKOSLOVAŠKA 250 0,4% 334 0,4% 629 0,7% 853 0,5% 4.304 2,8% .  
               0,0%
EU 15 56.545 93,5% 77.091 85,8% 74.223 82,8% 135.583 86,1% 102.659 67,3% 84.846 69,3%
NOVE 3.900 6,5% 12.734 14,2% 15.429 17,2% 21.945 13,9% 49.793 32,7% 37.629 30,7%
EU 25 60.445 100,0% 89.825 100,0% 89.652 100,0% 157.528 100,0% 152.452 100,0% 122.475 100,0%
                          
INDEKS RASTI      1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
EU 15     136,3%  96,3%  182,7%  75,7%  82,6%  
NOVE     326,5%  121,2%  142,2%  226,3%  74,6%  
EU 25     148,6%  99,8%  175,7%  96,7%  80,0%  
POVPR.LETNA ST.RASTI     1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
EU 15     2,9%  -0,3%  5,6%  -2,5%  -1,5%  
NOVE     11,4%  1,8%  3,3%  7,7%  -2,2%  
EU 25     3,7%  0,0%  5,3%  -0,3%  -1,7%  

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 
PRILOGA 23 



 

Tabela 22: Velikost flot članic EU v letu 2002 
 
Opomba: članice so razporejene po številu ladij 

 
Vir: OECD, 2003, str. 14-15 ter lastni izračuni.  
 
 
PRILOGA 24 
Tabela 23: Velikost flot članic EU v letih 1990 in 2002, po moči motorjev (kW) in bruto tonaži 
(GRT) 
 
Opomba: države so razporejene glede na velikost flot (bruto tonaža) v letu 2002  
 

 
Vir: OECD, 2003, str.14-15 in Goulding et al.,2000, str.87. 
PRILOGA 25 

2002 število ladij delež bruto tone delež moč motorjev 
(kW) delež teža na 

ladjo

moč 
motorjev 
na ladjo

Grčija 19.747 21,8% 104.255 5,3% 606.188 8,3% 5,3 30,7
Italija 16.045 17,7% 215.242 11,0% 1.289.681 17,8% 13,4 80,4
Španija 14.887 16,4% 519.878 26,5% 1.257.221 17,3% 34,9 84,5
Portugalska 10.427 11,5% 116.734 5,9% 401.186 5,5% 11,2 38,5
Francija 8.008 8,8% 229.749 11,7% 1.111.330 15,3% 28,7 138,8
Velika Britanija 7.379 8,2% 246.589 12,6% 924.218 12,7% 33,4 125,2
Danska 3.874 4,3% 99.339 5,1% 347.476 4,8% 25,6 89,7
Finska 3.571 3,9% 19.883 1,0% 188.800 2,6% 5,6 52,9
Nemčija 2.247 2,5% 69.490 3,5% 163.912 2,3% 30,9 72,9
Švedska 1.820 2,0% 45.373 2,3% 224.450 3,1% 24,9 123,3
Irska 1.448 1,6% 72.661 3,7% 210.624 2,9% 50,2 145,5
Nizozemska 932 1,0% 200.068 10,2% 470.031 6,5% 214,7 504,3
Belgija 130 0,1% 24.276 1,2% 66.699 0,9% 186,7 513,1

skupaj EU 15 90.515 100,0% 1.963.537 100,0% 7.261.816 100,0% 21,7 80,2

članica
1990 2002 % 1990 2002 %

Španija 644.989 519.878 -19,4% 1.910.145 1.257.221 -34,2%
Velika Britanija 214.733 246.589 14,8% 1.228.922 924.218 -24,8%
Francija 195.969 229.749 17,2% 1.072.428 1.111.330 3,6%
Italija 267.471 215.242 -19,5% 1.536.518 1.289.681 -16,1%
Nizozemska 140.060 200.068 42,8% 441.953 470.031 6,4%
Portugalska 187.993 116.734 -37,9% 504.067 401.186 -20,4%
Grčija 129.313 104.255 -19,4% 710.062 606.188 -14,6%
Danska 114.926 99.339 -13,6% 488.278 347.476 -28,8%
Irska 50.693 72.661 43,3% 176.075 210.624 19,6%
Nemčija 78.341 69.490 -11,3% 190.273 163.912 -13,9%
Švedska 44.224 45.373 2,6% 230.721 224.450 -2,7%
Belgija 27.089 24.276 -10,4% 79.816 66.699 -16,4%
Finska 24.070 19.883 -17,4% 219.441 188.800 -14,0%

skupaj EU 15 2.119.871 1.963.537 -7,4% 8.788.699 7.261.816 -17,4%

bruto tone moč motorjev (kW)



 

Tabela 24: Skupna velikost flote članic EU v obdobju 1995-2002 

 
Vir: Facts and figures on the CFP, 2004, str.15. 
 
 

leto število ladij bruto tone moč motorjev 
(kW)

1995 100.085 2.108.060 8.140.679
1996 97.503 2.066.136 7.921.283
1997 101.746 2.010.830 7.942.347
1998 100.035 1.984.251 7.797.787
1999 97.800 1.996.162 7.734.172
2000 95.163 1.995.615 7.457.034
2001 92.662 1.997.783 7.442.857
2002 90.595 1.963.537 7.261.816

% 1995-2002 -9,5% -6,9% -10,8%
povp. letna st. rasti -1,2% -0,9% -1,4%



 

PRILOGA 26 
Tabela 25: Podatki o morskem ribogojstvu po državah članicah EU v obdobju 1950-2002, v tonah 
 
Opomba: države so razporejene glede na količino pridelave v letu 2002  
 

  1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2002 % 
NORVEŠKA 0  1.900  480  7.980  150.583   553.933  
FERSKI OTOKI .  .  -  222  13.076   50.946  
ISLANDIJA .  .  -  27  2.716   1.858  
                
ŠPANIJA 2.100 1,5% 4.800 2,3% 153.100 42,2% 194.618 37,1% 182.865 25,5% 230.767 23,9%
FRANCIJA 102.500 70,9% 107.900 52,1% 95.904 26,5% 182.159 34,7% 209.992 29,2% 192.301 19,9%
VELIKA BRITANIJA 0 0,0% 0 0,0% 344 0,1% 714 0,1% 36.126 5,0% 165.637 17,1%
ITALIJA 150 0,1% 1.107 0,5% 13.603 3,8% 50.640 9,7% 107.444 15,0% 146.326 15,1%
GRČIJA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 0,0% 7.236 1,0% 84.874 8,8%
IRSKA 1.100 0,8% 2.100 1,0% 3.701 1,0% 5.107 1,0% 25.968 3,6% 61.763 6,4%
NIZOZEMSKA 31.900 22,1% 77.600 37,5% 86.000 23,7% 76.972 14,7% 99.747 13,9% 47.925 5,0%
FINSKA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.209 0,4% 13.181 1,8% 12.001 1,2%
NEMČIJA 6.400 4,4% 13.200 6,4% 9.600 2,6% 11.160 2,1% 20.895 2,9% 8.168 0,8%
PORTUGALSKA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 143 0,0% 2.581 0,4% 7.128 0,7%
DANSKA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 400 0,1% 6.500 0,9% 3.338 0,3%
ŠVEDSKA 500 0,3% 500 0,2% 200 0,1% 69 0,0% 5.291 0,7% 2.988 0,3%
CIPER 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 52 0,0% 1.782 0,2%
MALTA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,0% 1.116 0,1%
SLOVENIJA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 120 0,0%
ESTONIJA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 87 0,0% 0 0,0%
                
EU 15 144.650 100,0% 207.207 100,0% 362.452 100,0% 524.214 100,0% 717.826 100,0% 963.216 99,7%
NOVE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 142 0,0% 3.018 0,3%
EU 25 144.650 100,0% 207.207 100,0% 362.452 100,0% 524.214 100,0% 717.968 100,0% 966.234 100,0%
                          
INDEKS RASTI      1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
EU 15     143,2%  174,9%  144,6%  136,9%  134,2%  
NOVE                     2125,4%  
EU 25     143,2%  174,9%  144,6%  137,0%  134,6%  
POVPR.LETNA ST.RASTI     1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
EU 15     3,3%  5,2%  3,4%  2,9%  2,3%  
NOVE                     26,5%  
EU 25     3,3%  5,2%  3,4%  2,9%  2,3%  

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 



 

PRILOGA 27 
Tabela 26: Podatki o celinskem ribogojstvu po državah članicah EU v obdobju 1950-2002, v tonah 
 

  1950 % 1960 % 1970 % 1980 % 1990 % 2002 % 
RUSKA FEDERACIJA .  .  .  .  253.885  101.009  
ISLANDIJA 0   0  0  16  113  1.727  
               
FRANCIJA 1.500 10,1% 3.200 6,8% 10.540 10,8% 24.880 15,0% 46.655 15,8% 57.398 20,4%
NEMČIJA 4.050 27,1% 6.610 14,1% 13.877 14,2% 27.629 16,7% 43.540 14,7% 41.684 14,8%
ITALIJA 155 1,0% 1.687 3,6% 15.029 15,4% 24.000 14,5% 41.300 14,0% 37.636 13,3%
ŠPANIJA 0 0,0% 1.500 3,2% 3.100 3,2% 11.020 6,6% 20.901 7,1% 32.995 11,7%
POLJSKA 2.000 13,4% 8.100 17,2% 9.833 10,1% 9.636 5,8% 26.400 8,9% 32.709 11,6%
DANSKA 2.146 14,4% 6.045 12,9% 9.272 9,5% 18.155 11,0% 35.446 12,0% 28.688 10,2%
ČEŠKA .  .  .  .  .  19.210 6,8%
VELIKA BRITANIJA 30 0,2% 35 0,1% 100 0,1% 2.141 1,3% 13.918 4,7% 13.399 4,8%
MADŽARSKA 1.050 7,0% 10.000 21,3% 19.500 19,9% 22.570 13,6% 17.600 6,0% 11.574 4,1%
NIZOZEMSKA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 80 0,0% 1.250 0,4% 6.517 2,3%
FINSKA 0 0,0% 0 0,0% 999 1,0% 2.712 1,6% 5.369 1,8% 3.131 1,1%
GRČIJA 50 0,3% 330 0,7% 1.040 1,1% 1.940 1,2% 2.287 0,8% 3.054 1,1%
ŠVEDSKA 0 0,0% 10 0,0% 173 0,2% 770 0,5% 3.855 1,3% 2.630 0,9%
AVSTRIJA 350 2,3% 650 1,4% 870 0,9% 3.200 1,9% 3.126 1,1% 2.333 0,8%
LITVA .  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4.666 1,6% 1.750 0,6%
BELGIJA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 90 0,1% 675 0,2% 1.600 0,6%
PORTUGALSKA 0 0,0% 0 0,0% 47 0,0% 456 0,3% 2.387 0,8% 1.309 0,5%
SLOVENIJA .  .  .  .  .  1.170 0,4%
SLOVAŠKA .  .  .  .  .  829 0,3%
IRSKA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 532 0,3% 705 0,2% 805 0,3%
LATVIJA .  .  .  .  2.235 0,8% 430 0,2%
ESTONIJA .  .  .  .  849 0,3% 257 0,1%
CIPER 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 31 0,0% 73 0,0% 80 0,0%
ČEŠKOSLOVAŠKA 3.590 24,1% 8.824 18,8% 13.366 13,7% 15.957 9,6% 22.326 7,6% 0 0,0%
                0,0%
EU 15 8.281 55,5% 20.067 42,7% 55.047 56,3% 117.605 70,9% 221.414 74,9% 233.179 82,7%
NOVE 6.640 44,5% 26.924 57,3% 42.699 43,7% 48.194 29,1% 74.149 25,1% 48.799 17,3%
EU 25 14.921 100,0% 46.991 100,0% 97.746 100,0% 165.799 100,0% 295.563 100,0% 281.978 100,0%
                          
INDEKS RASTI      1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
EU 15     242,3%  274,3%  213,6%  188,3%  105,3%  
NOVE                     65,8%  
EU 25     314,9%  208,0%  169,6%  178,3%  95,4%  
POVPR.LETNA ST.RASTI     1950-60   1960-70   1970-80   1980-90   1990-2002   
EU 15     8,4%  9,6%  7,1%  5,9%  0,4%  
NOVE                     -3,2%  
EU 25     11,0%  6,9%  4,9%  5,4%  -0,4%  

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA 28 
Tabela 27: Sredstva EU namenjena FIFG za obdobje 2000-2006, v 1000 evrih 

*ribiška pristanišča 
 

Vir: Facts and figures on the CFP, 2004, str.26.  
 
 
PRILOGA 29 
Tabela 28: Število zaposlenih v ribiškem sektorju v članicah EU v letu 1997 
 
Opomba: Zaposleni za polni in krajši delovni čas ter sezonski delavci v ribištvu, ribogojstvu, predelovalni industriji in 
povezanih dejavnostih (prodaja, popravilo ladij). Velika Britanija, Španija, Portugalska - podatki za 1996 
 

 
Vir: Facts and figures on the CFP, 2004, str.11-13.  

članica skupaj ribolov ribogojstvo predelovalna 
ind. drugo

Španija 132.631 68.275 14.845 16.850 32.661
Italija 106.984 43.547 8.665 6.448 48.324
Francija 66.804 25.084 15.853 12.132 13.735
Grčija 49.525 41.334 3.164 2.409 2.618
Portugalska 44.391 29.416 544 6.475 7.956
Velika Britanija 42.788 18.706 4.110 19.920 52
Nemčija 19.529 4.422 2.865 11.280 962
Danska 19.266 5.866 1.093 8.588 3.719
Irska 15.542 6.274 2.198 4.920 2.150
Nizozemska 11.800 2.379 404 3.300 5.717
Švedska 7.186 2.634 794 1.993 1.765
Finska 6.074 3.003 909 560 1.602
Belgija 2.759 745 137 1.260 617
Avstrija 900 0 100 800 0
Luksemburg 35 0 0 0 35

skupaj EU 15 526.214 251.685 55.681 96.935 121.913

področje znesek delež

predelava & marketing 626.600 17%
gradnja novih ladij 572.200 15%
scrapping 357.100 10%
ribogojstvo 290.200 8%
modenizacija ladij 270.400 7%
pristaniške zmogljivosti* 238.600 6%
socialno ekonomski ukrepi 61.000 2%
drugo 1.283.100 35%

skupaj 3.699.200 100%



 

Slika 11: Vsi zaposleni v ribiškem sektorju v članicah EU v letu 1997 
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Vir: Facts and figures on the CFP, 2004, str.11-13.  
 
 
Slika 12: Zaposleni v ribolovu (notranji krog) in ribogojstvu (zunanji krog) v članicah EU v letu 
1997 
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Vir: Facts and figures on the CFP, 2004, str.11-13.  
 
 
 
 
 



 

PRILOGA 30 
Rezultati statistične analize podatkov in izračuna indikatorjev 
 
Osnova za statistično analizo proizvodnje in mednarodne trgovine ribiškega sektorja v svetu in EU 
(ter izračun trendnih napovedi, predstavljenih v Prilogi 1) je baza podatkov FishstatPlus.  
 
Iz zbranih podatkov o ribolovu, ribogojstvu in mednarodni menjavi v ribiškem sektorju so 
izračunane osnovne opisne statistike, kot so deleži, letne stopnje rasti in povprečne letne stopnje 
rasti. Izračunane so s pomočjo Excel programa, vsi izračuni so predstavljeni ostalih prilogah, 
posamezni poudarki pa povzeti v tekstu magistrske naloge. Posamezni izračuni zaradi prevelikega 
obsega niso prikazani, zato so na tem mestu predstavljeni le primeri enačb: 
 
1. Delež države v skupini držav 
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Opredelitev izvedenih spremenljivk                 
 
Iz zbranih podatkov o ribolovu, ribogojstvu in mednarodni menjavi v ribiškem sektorju so 
oblikovane nekatere izvedene spremenljivke. Vsi izračuni so predstavljeni ostalih prilogah, 
posamezni poudarki pa povzeti v tekstu magistrske naloge.  
 
1. Kazalec izvozne intenzivnosti; razmerje med izvozom in proizvodnjo države v določenem letu, 
primerjava med državami in med posameznimi leti. 
 
2. Kazalec uvozne penetracije; delež uvoza proizvoda ali skupine proizvodov v neki državi v skupni 
potrošnji tega proizvoda (primerjava med državami in medčasovne primerjave): 

 
 



 

ijijij

ij
ij MXY

M
uvozizvozaproizvodnj

uvozMP
+−

=
+−

=  

 
i-proizvod, j-država 
 
 
3. Izvozno uvozno razmerje (primerjava med državami in medčasovne primerjave): 
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PRILOGA 31 
Tabela 29: Kazalec izvozne intenzivnosti za posamezne države in skupine držav v letih 1982, 1992, 
2002   
 
Izvozna intenzivnost= izvoz/(ribolovna in ribogojna proizvodnja), količinski podatki  
 

kazalec izvozne intenzivnosti 
  1982 1992 2002 

svet 0,14 0,17 0,20

Kitajska 0,02 0,03 0,04

svet-Kitajska 0,15 0,20 0,27

        

EU 15 0,35 0,53 0,84

novih 10 0,16 0,26 0,80

EU 25 0,34 0,50 0,83

        

Avstrija 0,21 0,40 2,60

Belgija 1,11 1,15 3,93

Danska 0,37 0,45 0,81

Finska 0,02 0,01 0,08

Francija 0,20 0,44 0,45

Grčija 0,05 0,13 0,41

Irska 0,83 0,91 1,05

Italija 0,18 0,17 0,27

Luksemburg       

Nemčija 0,58 1,29 2,43

Nizozemska 0,90 1,49 1,51

Portugalska 0,20 0,29 0,49

Španija 0,16 0,25 0,71

Švedska 0,53 0,64 1,42

Velika Britanija 0,35 0,69 0,71

        

Ciper 0,00 0,02 0,21

Češka     0,53

Estonija   0,11 1,41

Latvija   0,08 1,08

Litva   0,11 0,47

Madžarska 0,17 0,13 0,19

Malta 0,06 0,24 1,49

Poljska 0,16 0,42 0,70

Slovaška     0,30

Slovenija   0,87 0,70

Češkoslovaška 0,13 0,16  

        

Islandija 0,46 0,36 0,35

Norveška 0,28 0,42 0,57

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
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Tabela 30: Izvozno uvozno razmerje za posamezne države in skupine držav v letih 1982, 1992, 2002   
 
Izvozno uvozno razmerje=izvoz/uvoz, količinski podatki 
 

 

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
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izvozno/uvozno razmerje 
  1982 1992 2002 

svet 1,01 0,99 1,01

Kitajska   0,46 0,82

svet-Kitajska 1,00 1,02 1,03

        

EU 15 0,62 0,63 0,72

novih 10 0,42 0,83 0,73

EU 25 0,61 0,64 0,72

        

Avstrija 0,01 0,02 0,13

Belgija 0,26 0,19 0,49

Danska 2,53 1,81 1,41

Finska 0,03 0,03 0,20

Francija 0,31 0,42 0,40

Grčija 0,09 0,28 0,38

Irska 4,09 4,53 4,40

Italija 0,24 0,13 0,14

Luksemburg     0,35

Nemčija 0,35 0,40 0,66

Nizozemska 1,20 1,07 1,14

Portugalska 0,52 0,36 0,31

Španija 0,69 0,38 0,56

Švedska 0,65 1,49 1,91

Velika Britanija 0,40 0,71 0,73

        

Ciper 0,00 0,01 0,05

Češka     0,21

Estonija   8,07 2,39

Latvija   1,76 3,20

Litva   13,28 0,87

Madžarska 0,10 0,07 0,07

Malta 0,04 0,04 0,22

Poljska 1,40 1,29 0,76

Slovaška     0,03

Slovenija   0,33 0,16

Češkoslovaška 0,02 0,06  

Islandija 270,10 55,67 11,97

Norveška 11,69 3,54 3,04



 

Tabela 31: Kazalec uvozne penetracije za posamezne države in skupine držav v letih 1982, 1992, 
2002   
 
Uvozna penetracija= uvoz/(ribolovna in ribogojna proizvodnja+uvoz-izvoz), količinski podatki 
 

kazalec uvozne penetracije 
  1982 1992 2002 

svet 0,14 0,17 0,20

Kitajska 0,00 0,06 0,05

svet-Kitajska 0,15 0,20 0,27

        

EU 15 0,47 0,64 0,88

novih 10 0,32 0,30 0,84

EU 25 0,46 0,60 0,87

        

Avstrija 0,95 0,97 1,09

Belgija 1,03 1,03 1,58

Danska 0,19 0,31 0,75

Finska 0,41 0,30 0,31

Francija 0,45 0,65 0,68

Grčija 0,37 0,34 0,65

Irska 0,54 0,68 1,24

Italija 0,48 0,61 0,72

Luksemburg     1,53

Nemčija 0,80 1,10 1,63

Nizozemska 0,88 1,54 1,62

Portugalska 0,32 0,53 0,76

Španija 0,21 0,46 0,81

Švedska 0,63 0,55 2,31

Velika Britanija 0,57 0,75 0,77

        

Ciper 0,82 0,62 0,85

Češka     0,85

Estonija   0,02 3,28

Latvija   0,05 1,33

Litva   0,01 0,51

Madžarska 0,68 0,67 0,78

Malta 0,63 0,88 1,08

Poljska 0,12 0,36 0,76

Slovaška     0,94

Slovenija   0,95 0,93

Češkoslovaška 0,87 0,77  

        

Islandija 0,00 0,01 0,04

Norveška 0,03 0,17 0,30

 
Vir: FishstatPlus, lastni izračuni. 
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Slika 13: Število ribiških ladij, ki so leta 1999 delno ali v celoti delovale izven voda EU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: European distant water fishing fleet, 2001, str.8. 
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Slika 14: Naraščanje izdatkov EU za zunanjo dimenzijo CFP v obdobju 1990-2000 v milijonih 
evrov 

 
 Vir: European distant water fishing fleet, 2001, str.10. 
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Tabela 32: Dvostranski ribiški sporazumi, ki jih je sklenila EU, stanje v začetku leta 2004  

 
Vir: Europa Fisheries – the common fisheries policy – Bilateral agreements 
http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/facts/en/pcp4_2.htm 
 
 

država obdobje tip sporazuma
finančni prispevek 

Skupnosti letno 
(EUR)

% finančnega 
prispevka za ciljne 

aktivnosti *

Mavretanija 1.8.01 - 31.7.06 mešan 86.000.000 5%
Senegal 1.7.02 - 30.6.06 mešan 16.000.000 19%
Angola 3.8.02 - 2.8.04 mešan 15.500.000 36%
Gvineja Bissau 16.6.04 - 15.6.06 mešan 10.000.000 6,7%
Mozambik 1.1.04 - 31.12.06 mešan 4.090.000 100%
Sejšeli 18.1.02 - 17.1.05 tuna 3.460.000 34%
Gvineja 1.1.04 - 31.12.08 tuna 3.400.000 41%
Gabon 3.12.01 - 2.12.05 mešan 1.262.500 70%
Slonokoščena obala 1.7.00 - 30.6.04 tuna 957.500 71%
Sao Tome in Principe 1.6.02 - 31.5.05 tuna 925.000 40%
Madagaskar 21.5.01 - 20.5.04 tuna 825.000 63%
Zelenortski otoki 1.7.01 - 30.6.04 tuna 680.000 41%
Mauritius 3.12.99 - 2.12.03 tuna 412.500 50%
Komori 28.2.01 - 27.2.04 tuna 350.250 60%
Gambija
Ekvatorialna gvineja

Grenlandija 1.1.01 - 31.12.06 mešan 42.820.000 26%

Kiribati 15.9.01 - 20.5.04 tuna 546.000 18%
Solomonovi otoki 1.1.05 - 31.12.07 tuna 400.000

Norveška 2003 - 2009 mešan - -
Islandija 15.12.03 - 14.12.09 mešan - -
Ferski otoki 2.2.00 - 1.2.06 mešan - -
Latvija 14.10.03 - 13.10.06 mešan - -
Litva 14.10.03 - 13.10.06 mešan - -
Estonija 1.1.97 - 31.12.06 mešan - -
* sredstva namenjena ohranjanju ribjega staleža in uravnoteženega razvoja. 
Angl.: targeted actions.

ni sklenjenega protokola o podaljšanju sporazuma
ni sklenjenega protokola o podaljšanju sporazuma

recipročni sporazumi brez finančnih nadomestil 

http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/facts/en/pcp4_2.htm
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Tabela 33: Regionalne ribiške organizacije, v katere je včlanjena EU ali ima status opazovalke  
 

finan. prispevek EU
regionalna ribiška organizacija področje delovanja ciljne vrste cilji delovanja 

  1995-2000 
EU članica 

NAFO 
North Atlantic 
Fisheries Organization 

Severozahodni 
Atlantik (odprto morje 
in EEZ obalnih držav)

ločeni in 
čezconski staleži 
rib 

upravljanje-ohranjanje, zaščita, okolje, 
znanstvena priporočila 

28.000 evrov letno 

NEAFC 
Northeast Atlantic 
Fisheries Commission 

Severovzhodni 
Atlantik (odprto morje 
in EEZ obalnih držav)

ločeni in 
čezconski staleži 
rib 

upravljanje-ohranjanje, zaščita, okolje 202.000 evrov letno 

NASCO 
North Atlantic 
Salmon Conservation 
Organization 

Severni Atlantik in 
Baltsko morje (odprto 
morje in EEZ obalnih 
držav) 

Losos 
upravljanje-ohranjanje, znanstvena 
priporočila 

167.000 evrov letno 

IBSFC 
International Baltic 
Sea Fisheries 
Commission 

Baltsko morje (odprto 
morje in EEZ obalnih 
držav) 

ločeni in 
čezconski staleži 
rib 

upravljanje-ohranjanje, znanstveno 
sodelovanje 

87.000 evrov letno 

CCAMLR 

Commission for the 
conservation of 
Antarctic Marine 
Living Resources 

Antarktika (odprto 
morje in EEZ obalnih 
držav) 

vse žive morske 
vrste 

upravljanje-ohranjanje, zaščita, okolje, 
znanstvena priporočila 

43.000 evrov letno 

ICCAT 

International 
Commission for the 
Conservation of 
Atlantic Tunas 

Atlantik in robna 
morja (odprto morje 
in EEZ obalnih držav)

izrazito selivski 
staleži rib (tuna) 

upravljanje-ohranjanje, znanstvena 
priporočila 

489.000 evrov letno 

CECAF 
Fishery Committee 
for the Eastern and 
Central Atlantic 

Vzhodni in osrednji 
Atlantik (odprto morje 
in EEZ obalnih držav)

vse vrste razen 
izrazito selivskih 
staležev rib (tuna)

posvetovalno telo, upravljanje-
ohranjanje, znanstvena priporočila 

Ni podatka 

WECAFC 
Western Central 
Atlantic Fishery 
Commission 

Zahodni in osrednji 
Atlantik (odprto morje 
in EEZ obalnih držav)

vse vrste razen 
izrazito selivskih 
staležev rib (tuna)

posvetovalno telo, upravljanje-
ohranjanje, znanstvena priporočila 

Ni podatka 

GFCM  
General Fisheries 
Commission for the 
Mediterranean 

Sredozemsko morje in 
Črno morje (odprto 
morje in teritorialne 
vode) 

vse biološke vrste
upravljanje-ohranjanje, znanstvena 
priporočila, podpora sodelovanju 

Ni ločenih sredstev 
namenjenih 
organizaciji 

IOTC 
Indian Ocean Tuna 
Commission 

Indijski ocean (odprto 
morje in EEZ obalnih 
držav) 

izrazito selivski 
staleži rib (tuna) 

upravljanje-ohranjanje, znanstvena 
priporočila 

280.000 evrov letno 

SEAFO 
South East Atlantic 
Fisheries Organization 

Severovzhodni 
Atlantik (odprto 
morje) 

vse vrste razen 
izrazito selivskih 
staležev rib (tuna)

upravljanje-ohranjanje, znanstvena 
priporočila 

Ni podatka 

SWIOC 
South West Indian 
Ocean Commission 

Severozahodni 
Indijski ocean (odprto 
morje in EEZ obalnih 
držav) 

vse vrste razen 
izrazito selivskih 
staležev rib (tuna)

upravljanje-ohranjanje Ni podatka 

EU s statusom opazovalke 

IATTC 
Inter-American 
Tropical Tuna 
Commission 

Vzhodni Tihi ocean 
(odprto morje in EEZ 
obalnih držav) 

izrazito selivski 
staleži rib (tuna) 

upravljanje-ohranjanje, znanstvena 
priporočila 

- 

MHLC 
Multilateral Hight 
Level Conference 

Vzhodni Tihi ocean 
(odprto morje in EEZ 
obalnih držav) 

izrazito selivski 
staleži rib (tuna) 

upravljanje-ohranjanje, znanstvena 
priporočila 

- 

 
Vir: European distant water fishing fleet, 2001, str.19. 
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Tabela 34: Sredstva namenjena ribiškemu sektorju EU za obdobje 2000-2006, v 1000 evrih 

 
Vir: Facts and figures on the CFP, 2004, str.26. 
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Slika 15: Ocena neposredne in posredne dodane vrednosti ustvarjene na podlagi sklenjenih 
dvostranskih ribiških sporazumov EU v obdobju 1993-1997, letno povprečje, v milijonih evrov 
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Vir: IFREMER, 2001, str.17. 
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članica EU FIFG članica sama sredstva skupaj delež EU 
FIFG

delež 
članice/EU 

FIFG

Španija 1.712.100 650.460 2.362.560 46,3% 38,0%
Italija 385.923 371.610 757.533 10,4% 96,3%
Francija 274.481 277.740 552.221 7,4% 101,2%
V. Britanija 214.858 107.850 322.708 5,8% 50,2%
Danska 204.500 105.500 310.000 5,5% 51,6%
Nemčija 216.478 72.890 289.368 5,8% 33,7%
Grčija 211.100 74.960 286.060 5,7% 35,5%
Portugalska 217.694 65.560 283.254 5,9% 30,1%
Švedska 74.067 40.080 114.147 2,0% 54,1%
Irska 71.260 18.030 89.290 1,9% 25,3%
Finska 38.953 50.130 89.083 1,1% 128,7%
Nizozemska 38.100 47.900 86.000 1,0% 125,7%
Belgija 36.946 31.810 68.756 1,0% 86,1%
Avstrija 4.556 6.120 10.676 0,1% 134,3%
Luksemburg 0 0 0

EU 15 3.701.016 1.920.640 5.621.656 100,0%



 

Slika 16: Ocena neposredne in posredne zaposlenosti na podlagi sklenjenih dvostranskih ribiških 
sporazumov EU v obdobju 1993-1997, letno povprečje 
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Vir: IFREMER, 2001, str.18. 
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Tabela 35: Južni ribiški sporazumi EU: pregled z vidika razvoja uravnoteženega razvoja ribiškega 
sektorja 
 

 
Vir: Le Galic, 2002, str.37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

država obdobje uravnotežen razvoj ribiškega sektorja: glavne težave

Mavretanija 1.8.01 - 31.7.06
Prelov pridnenih vrst, posebno glavonožcev. tveganja prelova za kozice. Previdnostni pristop priporočljiv za 
majhne pelagične vrste. Neposredno konkuriranje z lokalnim ribištvom majhnega obsega v ribolovu na 
hobotnice. potrebne izboljšave v nadzoru, poroč

Senegal 1.7.02 - 30.6.06 Prelov obalnih pridnenih vrst. 

Angola 3.8.02 - 2.8.04 Za stalež pridnenih kozic značilen prelov. Angola je neto uvoznica rib za domači trg. Povojne razmere: 
potrebna izgradnja in/ali obnova institucij. obalno ribištvo majhnega obsega slabo razvito. 

Gvineja Bissau 16.6.04 - 15.6.06 Tveganje prelova kozic, glavonožcev in obalnih pridnenih vrst. Potreben razvoj ribiške politike. Težave 
zaradi zavrženega ulova na domačem trgu, ki destabilizira ribištvo majhnega obsega. 

Mozambik 1.1.04 - 31.12.06 Povojne razmere: potrebna izgradnja infrastrukture na kopnem in institucij. Potrebno izboljšanje razmer za 
ribištvo majhnega obsega. Potrebna uskladitev s fitosanitarnimi standardi Skupnosti. 

Sejšeli 18.1.02 - 17.1.05 Negotov položaj staleža albacore tune. Uporaba tun v domačem predelovalnem sektorju. potrebne 
izboljšave v poročanju ulova in prilova. 

Gvineja 1.1.04 - 31.12.08 Ni podatkov

Gabon 3.12.01 - 2.12.05
Tveganje prelova obalnih pridnenih vrst. Pomanjkanje ustrezne infrastrukture na kopnem se odraža v 
težavah nadzora ulova in iztovora.Kljub pomembnim staležem je Gabon neto uvoznik rib. Potrebno 
izboljšanje zaščite obalnega ribištva majhnega obsega. 

Slonokoščena obala 1.7.00 - 30.6.04 Prelov obalnih staležev. Velike težave zaradi nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova tune in 
nelegalnega iztovarjanja tega ulova v pristanišču Abidjan.

Sao Tome in Principe 1.6.02 - 31.5.05 Pomanjkljiv nadzor flot za ribolov na tuno. Pomanjklivosti v poročanju količin ulova in prilova. Potrebno 
izboljšanje razmer za lokalno ribištvo majhnega obsega.

Madagaskar 21.5.01 - 20.5.04
Pomanjkljiv nadzor flot za ribolov na tuno. Potrebno izboljšanje razmer za lokalno ribištvo majhnega 
obsega.Pomanjklivosti v poročanju količin ulova in prilova. Potrebno izobraževanje in certificiranje za 
domače posadke zaposlene na tunolovkah. 

Zelenortski otoki 1.7.01 - 30.6.04 Zelo velika EEZ: 7000 km2 - potreben razvoj nadzornih zmogljivosti. Potrebno izboljšanje v poročanju 
ribolvnih količin flote Skupnosti. Uporaba tun v domačem predelovalnem sektorju. 

Mauritius 3.12.99 - 2.12.03 Pomanjkljiv nadzor flot za ribolov na tuno. Pomanjklivosti v poročanju količin ulova in prilova.

Komori 28.2.01 - 27.2.04 Stanje staleža tune v Indijskem oceanu: priporočljiv previdnostni pristop. Potrebno izboljšanje razmer za 
lokalno ribištvo majhnega obsega. 

Kiribati 15.9.01 - 20.5.04 Ni podatkov.
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