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Till statsrådet och chefen för

Kommunikationsdepartementet

bemyndigadeRegeringen den november24 1994 chefen för
Kommunikationsdepartementet tillkalla parlamentarisk kom-att en
mitté med uppdrag utreda hur behovet sjöburen utrikes-att av
handel bäst skall tillgodoses i långsiktigt perspektiv.ett

Regeringen har på kommitténs önskemål fattat beslut attom
medge förlängd tid från den september till den decemberl l
1995.

bemyndigandet förordnadesMed stöd den november25av
1994 generaldirektör Gunnel ordförande i kommittén.Färm som

Till sekreterare utsågs den december departements-15 1994
sekreteraren den januari förordnadesClaes Fr.o.m. 12 1995Unge.

Vieweg, Sjöfartsverket,avdelningsdirektören Lars till sekre-även
därutöver biträtts generaldirektörensekretariatet harterare. av

Kommunikationsdepartementet, särskildaTorkel Sölve, för studier.
förordnades riksdagsledamotenjanuari 1995 LisbetDen 18

MonicaCalner, riksdagsledamoten Green, Stephanstyrmannen
JohnnyGyllenhammar, Gylling, riksdagsledamotensystemmannen
Kjell förraTom elinstallatören Marténg, riksdagsleda-Heyman,

riksdagsledamotenGudrun Norberg, Håkan Strömbergmoten samt
förre riksdagsledamoten Thorén till ledamöter i kommittén.Rune

Till förordnades den januari18 1995 chefsjuristenexperter
Johan Franson vid Sjöfartsverket, departementssekreteraren Helen
Källberg vid Finansdepartementet och departementssekreteraren
Alf Stenqvist vid Kommunikationsdepartementet. Genom beslut
den förordnades kammarrättsassessorn13 1995 Anitaävenmars
Saldén Finansdepartementet till i kommittén.Enérus vid expert
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entledigades den augusti 1995.Chefsjuristen Johan 30Franson
Åkeekonomichefen Andersson viddag förordnadesSamma

kommittén. oktober 1995Sjöfartsverket till i Den 10expert
Catarina vid Kommunika-förordnades hovrättsassessom Barketorp

tionsdepartementet till i kommittén.expert
Sjöfartspolitiska utredningen.har antagitKommittén namnet

betänkandethärmed överlämnafårUtredningen
bi-för framtidenSvensk sjöfart näring1995:112SOU samt-

för framtidensjöfart näringSvensklagedelen BILAGOR: -
SOU 1995:112.

reservationer ledamöterna Tornhar fogatsTill betänkandet av
Stephansärskilda yttrandenNorberg ochGudrunHeyman samt av

AnitaKällberg ochHelenGyllenhammar experternasamt
Saldén Enérus.

slutfört.härmedUtredningsuppdraget är

november 1995.Stockholm den 28

Gunnel Färm

GyllenhammarStephanCalner Monica GreenLisbet

Kjell MarténgGyllingJohnny Tom Heyman

ThorénStrömbergHåkan RuneGudrun Norberg

/ Claes Unge

ViewegLars
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Sammanfattning och översikt av

förslagen

Den grundläggande frågan regeringen begärt utredningenattsom
skall besvara Hur kan svensk sjöfart utvecklas kanDet enligtär:
utredningens mening ske kombination åtgärdergenom en av som
sjöfartsnäringen själv genomför och långsiktiga spelregler och
stimulansåtgärder från samhällets sida i likhet med vad till-som
lämpas i flertalet EU-länder.

Den långsiktiga konjunkturbilden för sjöfartsnäringen som
helhet positiv. Världsekonomin och världshandeln och deär
sjöburna i världen förväntas medtransporterna runt växa ettom

årligen. både denDetta svenska handelsflottanprocent gör attpar
och den svenskkontrollerade utlandsflaggade flottan har marknader
inom olika områden kan möjliggöra långsiktig tillväxt och fåsom
följdeffekter i sjöfartsnäringen i övrigt. gällerDetta inte minst i
Östersjötrafiken och den europeiska sjöfartsmarknaden i övrigt.

Utredningen urskiljakan två väsentliga områden utgörsom
grunden för utredningens analyser och redovisningar deav
åtgärder behöver sig i sjöfartsområdet,statensom engagera
nämligen det närings- respektive det trañkpolitiska området, eller
med utredningens terminologi svensk sjöfart respektive sjöfart
Sverige.

näringspolitiskaDet huvudproblemet den internationellaär att
konkurrensen i dag sker helt olikapå villkor beroende flagg-på
tillhörighet. Det trafikpolitiska huvudproblemet den växandeär
trängseln i det europeiska kan försämra dentransportsystemet som .svenska utrikeshandelns transportförutsättningar.
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för allaproblemetnäringspolitiskadominerandeheltDet
de inter-konkurrenssnedvridnadensjöfartsnationer är som

klassasregisterVissa dessamedfört.nationella registren avav
bekvämlig-s.k.TransportarbetarefederationenInternationella som

spelkonkurrensenblivitharResultatethetsregister. sattsatt ur
varitfartyg harför dessabemanningskostnadernabl.a.attgenom

mångal980-talen slagitoch1970-de underlåga utoch såär att
hotländer dettaradhandelsflottor. Ennationella möttevästländers

billigare flaggor.sådanaunderfartygregistreringtillåtamed att av
hela dendärmed förochrederiernasvenskaför deKonkurrensen

försärskilthård,fortfarande mycketsjöfartsnäringensvenska är
stöderAndrahandelsflottan.delensvenskflaggade staterden av

handels-nationellagrad, sinahögreelleri likaSverige, ännusom
frånkonkurrenssituationenorimligadenhänvisning tillflottor med

tillhänvisningmedochregistreninternationella attfartyg i de
för landet. Detbetydelseharallmäntsjöfartsnäringen sett stor

siktmåste pårättvis konkurrenssund ochhotetglobala mot en
EU-länderflertaletibidragsspiralen äruppåtgåendeDenmötas.

formmed någonochavvecklasmåste ersättasstödenohållbar och
internationell lösning.övergripandeav

utvecklingsarbete,fortsattdelföreslår i dennaUtredningen ett
med detillkommaforformer rättatill finnasyftar attattsom

konkurrensproblemen.internationella
ochunder 1970-sjöfartskrisenlångvarigaochdjupaUnder den

handelsflottan. Orsa-svenskahalverades den1980-talen änmer
Världshandels-alltförbådefinna istårtill detta storkerna att en

registre-fartygfrånkonkurrenshårdare äralltflotta och somen
rederiernasvenskaslag.olika Deregisterinternationellairade av

samtidigtsina fartyg,flagga attöverleva,valde, för utattatt men
Sverigehardagdem. Ikontrollenbibehållalångt möjligt överså

till %lastkapaciteten 85efter ärräknathandelsflotta somen
flagg.svensk Detunderförs ärendast 15 %och tillutlandsflaggad

flagg.underland harnågotandelamade lägsta egensomaven
världs-inomutvecklingenharfemton årendeUnder senaste

ökande statligamed starktskeendesjöfarten genomgått nyttett
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stöd till det landets rederier i i samtligastort settegna stora
sjöfartsnationer. Samtliga EU-stater har omfattande statliga stöd
till sina sjöfartsnäringar och särskilt till rederierna. Det gäller
skattenedsättningar, internationella register, kapitalstöd vid an-
skaffning fartyg Stöden har också ökat i omfattning underav m.m.

år. Man sin flotta främst därförvärnar sjö-senare attom egen
fartsnäringen betyder mycket for landets ekonomi och industriella
utveckling, sysselsättning, beredskapssituation och möjligheter att
påverka den internationella sjöfartspolitiken. Utflaggningen har
därmed kunnat hejdas i många länder och sjöfolk från det egna
landet kunnat sysselsättning ombord, dock till priset ökandeges av
statliga stöd.

De grundläggande motiven för Sverige i dag liksom andraatt -
länder behöver ha nationell handelsflotta flera. kanskeAvären-

betydelse nationellstörst handelsflottaär underlättar för denatt en
svenska exportindustrin. En svensk handelsflotta förutsätter
svenskt sjöfolk och skapar därmed incitament för lokalisering av
sjöfartsföretag till Sverige, vilket i sin skapar sysselsättning.tur
Utredningens bedömning nationell handelsflottaär därmedatt en

samlat ekonomiskt mervärde för Sverige. Genomfördaettger
analyser indikerar varje fartygsanställd skapar ytterligareatt ett
antal arbeten i sjöfartsnäringens service- och utvecklingsfunk-
tioner. Andra viktiga skäl nationell handelsflotta framstårär att en

bättre från miljö- och sjösäkerhetsmässig synpunkttransport-,som
Ävenliksom kultur- och kommunikationsmässiga skäl. bered-av

skapsskäl talar fortfarande för nationell handelsflotta rimligen av
omfattning på i fall nuvarande nivå.vart

För skall fortsätta stödja de svenska rederiernaatt staten att
måste den svenska rederinäringen ha utvecklingspotentialen egen
och marknader kan motivera statliga insatser. De studiersom som
utredningen genomfört avseende den svenska sjöfartsnäringens
långsiktiga marknads- och tillväxtförutsättningar visar så äratt
fallet både vad gäller det lilla antalet rederier och detstörre stora
antalet små och medelstora rederier. Deras utvecklingsarbeteeget
och det nuvarande stödets omfattning möjliggör överlevnad och
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kansjöfartsnäringensvenskautvecklingsmöjligheter. Denger
kon-framgångsriktsiktoch påområdeninom mångautvecklas

sjöfartsmarknaden.europeiskadenminst påintekurrera,
fortfarandeSverige är storkonstaterakanUtredningen att en
fartygskapacitettotaladentillsjöfartsnation somsermanom

ochtolfte platsliggerSverigesvenska intressen.kontrolleras av
lastkapa-totalräknat påvärldshandelsflottan%kontrollerar 2 av

näringenUtvecklingen ärdwt.0001fartygförcitet änstörre av
bedömningutredningens äroch attsjälvför näringensak enen

tydligtdockrederier. Det attflertaleti ärpågårutvecklingsådan
lösasmåstesiktlängrepåstrukturproblemharrederinäringen som

mindreför dekunnaskallkapitalförsörjningen tryggasför att t.ex.
rederierna.medelstoraoch

saktavidtagit harunder årenSverigeåtgärder menDe nusom
heltochhar dämpatsUtflaggningen nästaneffekt.börjatsäkert ge

särskiltnettoinflaggning. Det äri dagSverige harupphört. aven
samladehandelsflottanssvenska trans-denintresse attnoteraatt

dwt000med 154ökat ävenharårunderportkapacitet omsenare
utredningensenligtDetminskat något. ärharfartygantalet

till dennabidragitåtgärdernastatligadeenbartintemening som
förändradebl.a.in,spelatharfaktorerandrasituation ävenutan

fler-effektiviseringar iochstrukturanpassningarägarförhållanden,
depreciering.svenska kronansdennaturligtvisrederiertalet samt

kronormiljoner400rederistödetsvenskanuvarandeDet caom
i dagberöromsättning. Detsjöfartsnäringens%lmotsvarar avca

lönsamhetsmargi-har påochfartygtotalt 212ochrederier140
rederier. Densamtligaförbetydelse nästanavgörandenalen en

rederi-inomutvecklingenutredningen är attbedömning gör
andramedelmedstödjasfortfarande måstenäringen somsamma

förformrederistöd i någon attstatligtnämligenanvänder,länder
önskvärtdetEftersombemanningskostnaderna. avsänka vore

frånavståkunnaskälstatsfinansiella attprincipiellasåväl som
analyserasöktutredningenharbranschsubventionerstatligadirekta

Utredningensbort.stödetfåskulledet taseffektervilka om
skullehandelsflottansvenskadendelenbedömning störreär att av
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flaggas eller läggas ned med ökad arbetslöshet, kompetensför-ut
luster och skattebortfall följd. Till detta kommer förlustensom av
möjligheten från nationell plattform i internationella foraatt en
driva frågor bl.a. säkerhet och miljö. Sverige land skulleom som
således förlora väsentligt på bort stödet ha detatt ta än attmer
kvar. Sveriges Redareförening har uttryckt det rederistödetså att
i princip innebär avstår från intäkteratt staten som man annars
inte skulle ha haft.

Utredningen inga realistiska alternativ detta ellertill stöd,ser
enligt utredningens konkurrensanpassning, då riksdagensynsätt
tidigare avvisat tanken inrätta internationellt iregisteratt ett
Sverige. Några andra konstruktioner effektiva, stårärsom mer
heller inte till buds. Utredningen dock, redan framgått,är som
klart medveten det principiella problemet med stödjaattom en
enskild näringsgren. längeSå övriga medlemsstaterEU:s håller
fast vid och sinaökar stöd till sjöfarten kan dock Sveriget.o.m.
rimligen inte avskaffa sitt stöd.ensamt

Gemensamt för och näringens intressen i Sverige finnsstatens
därmed frågor medhar sjöfartens internationella utvecklingsom

Sverige mycketbör aktivt söka påverka bl.a.göra. EU:satt nu
arbete på detta med syftetområde finna lösningaratt gemensamma
for omfattande statliga stöd klara konkurrensenatt utan gentemot
fartyg registrerade i internationella register. strategiskAv betydelse
för den långsiktiga utvecklingen utforma handlingsplanär att en
för det internationella arbetet. Utredningen föreslår därför inter-en
nationell i punkter. Huvudinriktningen börstrategi attsex vara
arbeta EU med IMO:s grundläggande regelsystem sjö-genom om
säkerhet och miljö utgångspunkt. Två element särskildärsom av
betydelse, förnämligen verka konkurrensneutrala förutsätt-att
ningar för världssjöfarten och hamnstatskontrollarbetetatt genom
öka sjösäkerheten och miljöskyddet. Säkerhets- och miljörisker får
inte tillåtas konkurrensfördelar.ge

I utredningens direktiv framhålls behovet långsiktighet iav
och näringens agerande på sjöfartsområdet. Utredningensstatens

bedömning delvis medverkat till instabilitet i denär att staten en
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svenska rederier.osäkerhet förskapattidigare stödgivningen, som
svenska rederiernaför dekonkurrensanpassningenfortsattaDen

förut-skapa stabilalångsiktighet förmedmåste ske attstörre
vid bedöm-klimatsjöfartsaffárer ochsättningar för gynnsamtett

handelsflottans högasvenskainvesteringar. Denningar nyaom
nyinvesteringarbehovinnebärgenomsnittsålder stora somav

långsiktighet.kräver
inriktade delennäringspolitisktdenföreslårUtredningen att av

ijusteringarmedbibehållshuvudsaksjöfartspolitiken i ett par
tillrederistödet. Med hänsyndet s.k.konkurrensanpassningen

närings-föreslåsproblembildeninternationelladen ett nyapar
nuvarandetill detkomplementdelmålinriktadepolitiskt som

målet.
villutredningenvadriksdagen fattarföreslårUtredningen att

medlikhetinriktningsbeslut isjöfartspolitisktlångsiktigtkalla ett
omfattaBeslutet börför försvaret.tillämpassedan längevad som
konkur-fortsattaför denekonomiskadefem år och ramarnaange

kronormiljonertill 400föreslåstakrensanpassningen. Ett sättas
läggas in. DetkontrollstationbörperiodenUnderår. nuenper

kontrollbehållas ochföreslåsrationaliseringskravet attgällande
Sjösäkerhets-bibehållas.sker likasårationaliseringfortlöpande

försäkrings-obligatoriskttillgodoses.emellertid Ettkraven måste
skallPraktikplatserstöd.fartygför deinföraskrav bör som ges

konkurrens-omfattasfartygrederiererbjudaskunna avvarsav
anpassningen.

rederi-förNämndentillrederistöd ombildasförNämnden
utökatföreslåsochkonkurrensanpassning NRK ettnäringens ges

Nämnden börkonkurrensanpassningen.följaför att uppansvar
konkurrens-medgebeslutsjälvständiga intefattakunna attom

medge sådanregeringenföreslåkunnaanpassning attsamt anpass-
förkravenformellauppfyller deintefartygning föräven som

för-redovisarUtredningenför det.talaruppenbara skälstöd om
konkurrensanpassningenregler förmed bl.a.fattningsförslag nya

stöddefinition.modifieradbygger på ensom
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beredskapsplaneringenI bör ingå träffa avtal med rederieratt
har utlandsflaggade nyckelfartyg väsentliga för den svenskasom

transportförsörjningen.
Kapitalfrågoma inom sjöfarten viktiga då produktions-är

enheten själva fartyget kapitalkrävande.såär Utredningens- -
bild situationen det de mindre rederiernaär ärattav som, genom
det faktum de små, har svårast skaffa riskkapital.att är harDetatt

framkommit detäven onödigt kompliceratatt är att starta nya
rederier i Sverige. Detta föranleder, tillsammans med den struk-
turella bilden i rederinäringen med 90 % små och 10 % stora
rederier, utredningen föreslår de små rederiernasatt situationatt
ytterligare belyses i särskild näringspolitisk studie. Som tem-en

lösningar under fem föreslårporära år utredningen införande av
någon form fartygsfonder och räntebidrag skall kunnaattav
lämnas till framför allt mindre rederier i samband med förnyelse
och modernisering fartyg.av

För stimulera positiv miljöutveckling inomatt den svenskaen
handelsflottan föreslår utredningen medel för installa-att avsätts
tion katalytisk avgasrening på i första hand fartyg i trafik påtätav
svenska hamnar. Staten och sjöfartsnäringen föreslås dela på kost-
naderna uppskattas till 200 miljoner kronor under fem år,som
vilket innebär 10 % handelsflottan kan försesatt medca av mo-
dern reningsutrustning.

Civil svensk sjöfartsutbildning föreslås samordnas och utveck-
las åtgärder och forskningen bör förstärkas ordent-ettgenom par
ligt.

Det dominerande trafikpolitiska problemet den svenskaär att
utrikeshandeln sikt kan försvåras och fördyras degenom
växande trafikproblemen i centrala Europa. För detta inte skallatt
ske bör Sverige, sitt läge deär ett mest utsattasom genom av
länderna i detta avseende, aktivt verka för det transeuropeiskaatt
transportnätverket byggs efter de principer EU redan harupp som
lagt fast, nämligen bl.a. utveckla de sjöburnaatt transport-

Detta bör också avspeglas i sjöfartspolitikenssystemen. trafik-
politiskt inriktade mål, därför föreslås kompletteras med del-som
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inrikt-europeiskarespektivenationelladenförtydligarmål som
ningen.

gällervadförutsättningargodaSverige harSjöfarten på
Utvecklingen detoch hamnar.farlederinfrastruktur i form avav

ochframtidenbetydelse förtransportnätverket hartranseuropeiska
anpassningar.innebära behovsiktkan på av

föravgifter och skatterbetydelse transport-Det attär storav
och inom EU.Sverigeineutraltutformas påslagen sättett

Sverigedet iuppfattningutredningensenligtuppfyllerSjöfarten
fulltdetikostnadsansvarettrafikpolitiska närmaste utgällandenu

Avgiftssättningentrafikslag.andragradi högresannoliktoch än
sjö-konkurrensensnedvridertransportslag gentemotandrainom

måsteförutsättningarlikvärdigaUtredningenfarten. attmenar
transportslag.för allagälla

fullmedger kost-konstruktionSjöfartsavgifterna har somen
inte någrasamtidigt ipå settnadstäckning stortsättett gersom

marknadsmässigaarbetarinslag.snedvridande Hamnarna, som
kostnadersinasjälva förvarandra,medi konkurrensvillkor svarar

sjöfarten.avgifter pågenom
avgifter in-miljödifferentieradedockföreslårUtredningen att

förutsättning de kanunderhamnartill svenska attvid anlöpförs
trafikslag.andraneutraltutformas gentemot

missgynnartransportstödetnuvarandedetUtformningen av
såkvar, ändrasskalldetdärför,stödet börochSjöfarten varaom

och järnvägs-mellankonkurrensneutralitet skapas väg-reellatt en
sjöfart.respektivetrafik
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Översikt förslagenav

Mål och inriktning

femårigtEtt sjöfartspolitiskt inriktningsbeslut bådeavseende
närings- och trañkpolitiska frågor föreslås fattas riksdagen.av

nuvarande sjöfartspolitiskaDet målet med näringspolitisk
inriktning föreslås kompletteras med delmålett par nya som
främst konkretiserar och förtydligar huvudmålet avseende om-
fattningen handelsflottan, kompetens, utveckling och inter-av
nationellt arbete.

nuvarande sjöfartspolitiskaDet målet med trañkpolitisk inrikt-
ning föreslås kompletteras med delmål förtydligar dennya som
nationella respektive europeiska inriktningen.

förNäringspolitiskt sjafartenprogram

omfattande internationella stödgivningen till rederinäringenDen
avskaffas.måste på sikt avvaktan på sådana lösningar börI

konkurrensanpassningen bemanningskostnaderna för svenskaav
rederier bestå enligt i huvudsak nuvarande modell det s.k.
rederistödet och på nuvarande nivå, dvs. miljoner400 kronor.

gällande kravet bibehålls,Det på rationalisering med beakt-nu
ande sjösäkerheten.av

Utredningen föreslår anvisar medel för konkurrens-att staten
formanpassningen, i ramanslag, vilket i praktikenettav

innebär tak för årliga kostnader, samtidigtett statens men
skapas buffert för fluktuationer med dvs.5 %,mötaatten

miljoner inflaggning.20 kronor vid ökadt.ex. en



Sammanfattning18 12SOU 1995:1

frikopplas från sjömans-införasstöddeñnition börEn somny
till svenska last-Konkurrensanpassning bör lämnasskattelagen.

trafik och haranvänds i utrikeshandelsfartygbärande somsom
utrikeshandeln eller tjänsteexporten.för svenskabetydelse den

speciellabakgrund de mycketUtredningen föreslår mot av-
sjöfarten och där fartygetgäller inomvillkor är ensom

in-fartygsfondermedhandelsvara temporärtett systematt——
syftetplaneringsperioden medfemårigaunder den atträttas

handelsflottan.svenskamoderniseringen denunderlätta av
Även till i första hand småskall kunna lämnasräntebidrag

och moderniseringmed nyanskaffningrederier i samband av
fartyg.

föreslås rederierna fåadministrationensyfte förenkla rättI att
sociala avgifter. Ettsjömansskatt ochinnehållenavräknaatt

möjligheter.sikt sådanaskatteuppbördssystem öppnarnytt

förtill Nämndenföreslås bytarederistödNämnden för namn
och vissakonkurrensanpassning NRKrederinäringens ges

uppgifter.utvidgade

försäk-beträffande relevantaförsäkringskravobligatorisktEtt
Försäk-konkurrensanpassningen.tillkopplatringar bör införas

frågoromfattautredas ochringsfrågorna i bör ävenstort som
EU-val fartygvidmedhar samtvaruägarensgöraatt avansvar

försäkringsfrågan.aspekter på

utvärderingenlångsiktigaoch denuppföljningenstatligaDen
fördjupas.breddas och Iföreslåskonkurrensanpassningenav

konkurrensanpass-för rederinäringensuppgifterna för Nämnden
värderaingåi dag gällerskall detning även attutöver som

vinst-rederiernaskonkurrensanpassningen,utgifter forstatens
utflaggningsförhållandenamarginaler, in- och m.m.
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En särskild näringspolitisk studie bör genomföras. Studien bör
inriktas på sjöfartsnäringens strukturproblem, riskkapitalförsörj-
ning övriga frågor förrelevanta de ochsmåärsamt som

Ävenmedelstora rederiemas tillväxt. frågor att starta egetom
rederi bör ingå.

Med närings- och miljöpolitiska föreslås svenskaargument att
fartyg med frekventa anlöp Sverige stegvis medutrustas
katalysatorer. Staten och svenska rederier föreslås gemensamt

femunder år miljoner kronor200 på sådan miljöan-satsa en
passning.

Utbildningarna inom sjöfarten föreslås samordnas bättre.
Nuvarande utbildningar bör till internationellaanpassas nya
krav till utvecklingen inom teknik miljö, navigationsamt ny
m.m. till förutsättningar för ledarskaps- ochsamt team-nya
utveckling. framtida utrustningsbehoven bör utredas iDe
särskild ordning.

föreslår beredskapssyfteUtredningen i vidtar plane-att staten
krislägenringsåtgärder för i kunna få tillgång till ävenatt ut-

landsflaggade fartyg speciell betydelse för den svenska för-av
sörjningen.

rafikpolitiskt fir sjöfartenT program

Sjöfartens kostnadsansvar och avgifter föreslås i huvudsak be-
i sina nuvarande former och nuvarande nivåer. Avgif-stå på

trafik-för andra bör till gällandetransportslagterna anpassas
politiska riktlinjer. Sjöfarten har för sin del redan gjort denna
anpassning.

nuvarande transportstödet bör, det skall bibehållas,Det om
ändras så det blir neutralt mellan transportslagen. dagIatt
missgynnas sjöfarten jämfört med landtransportema.
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föreslås införas för sjöfarten underMiljöavgifter för luftutsläpp
trafik-andrautformas neutraltförutsättning de kan gentemotatt

installeratutformas så deslag. Avgifterna bör att t.ex.som
bränsle rabatt.använder lågsvavligtkatalysatorer eller ges

för övriga fartyg.med höjd avgiftfinansierasRabatten

aktivt verka för inter-fortsättningsvisbörSverige attäven
införs för mottagningharmoniserade bestämmelsernationellt av

fartygsavfall i hamnar.

genomföramedprioriterade arbeteredanSjöfartsverkets attnu
sjösäkerhetsarbetet ISM-kodenhamnstatskontroll, kontroll av

STCW-konventionenutbildningarnakvalitetskontrollsamt av
förstärkas.bör ytterligare

frågorGemensamma

sjöfartspolitikens såväl närings-medarbetetinternationellaDet
intensifieras.ytterligare Denfrågor börtrafikpolitiskasom

världssjö-inomkonkurrenssituationenproblematiskamycket
trafrk- ochväxandeohållbar liksom delängdenfarten iär

grundframstrategi läggsträngselproblemen i Europa. En som
Tyngdpunktenområden.inom dessafortsatta arbetetför det

kon-och främst omfattaochinom EU IMOföreslås läggas
miljöfrågor.ochsäkerhets-kurrens-,

sjöfartens område börutveckling påochSvensk forskning
via ochfinansieringmedkraftigtförstärkas statengemensamen

medbör utarbetassamlad FoU-plansjöfartsnäringen. En an-
nödvändigaingåplanen börItillpassning EU:s ramprogram.

skall kunnafinansieringenföravvägningar garanteras.att
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Utredningen föreslår slutligen fortsatt utvecklingsarbete iett
kontakt mellan sjöfartsnäringensoch olika intres-nära staten

Syftet med arbetet bör finna former försenter. att attvara
komma till med de långsiktiga konkurrens- trafik-ochrätta
problemen.
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of the CommissionsSummary report
and recommendations

The basic question referred the Commission by the Governmentto
is: shipping developed theHow Swedish be In Commissionscan
opinion, be developed through combination ofa measurescan
by the shipping industry itself and long-term incentive measures
by the much the lines other EUstate, moston same as
countries. The long-term cyclical outlook for the shipping industry

whole favourable. The world world trade andas a economy,
seaborne all the world expected bytransport toover are grow a
couple of annually. Therefore both the Swedish merchantcentper
fleet and Swedish-controlled foreign-registered fleet havethe

which long-term growthmarkets in various fields facilitatecan
and produce effects in the of the shipping Thispositive rest sector.

the shipping market and the Balticapplies least Europeannot to
trade.

The distinguish important whichCommission twocan areas on
and of which thebases its analyses theassessments measures

involve itself in the shipping namely theState needs to sector,
policy and traffic policy respectivelyfields of enterprise in theor,

terminology, Swedish shipping and shippingCommissions to
Sweden.

internationalThe problem of enterprise policy competi-main
different dependingtion, which today exists entirely conditions,on

The main problem of traffic policy theregistration identity.on
whichgrowing congestion in the European transport system, can

of Swedens foreign trade.impair the basistransport
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of forThe problem policy all shippingenterpriseparamount
thenations the distorted competition which has resulted from

international registers. Certain of these classed by theare
International Workers’ Federation registers ofTransport as con-

in competition becoming inopera-venience. These have resulted
tive, partly manning for these vessels have been andbecause costs

low and they the nationalthat during the 1970s 1980s putare so
countries of business.merchant fleets of Awestern outmany

allowing their shipsnumber of countries parried this threat by to
shippingregister under such cheaper flags. The Swedish
shippingcompanies consequently, the whole of Swedensand,

fierce competition, especiallyindustry, still against veryare up
fleet.of the merchant Otherthe Swedish-registered topart states,

still subsidising theirthe Swedenextent or more so, aresame as
situationfleets the absurd competitivenational merchant to meet

referenceinternational registers and withposed by ships under to
Theof shipping industries.the generally national importancegreat

competition be facedglobal threat fair must toto sooner orup
existing in countrieslater. The subsidisation spiral EUmost

replacedbe phased anduntenable and subsidies will have to out
international solution.with form of overarchingsome

continuingCommission recommendsthis theIn respect,
procedures foraimed devicingnational development work, at

and traffic.problems of competitionovercoming the international
of theshipping crisis 1970sDuring the profound and protracted

thanreduced byand Swedens merchant fleet1980s, morewas
oversized worldhalf. The for this be found into anreasons are

from shipsfiercer competitionmerchant fleet and in ever
Swedishkinds. Theregistered international of variousin registers
transfersurvival,shipping forcompanies chose, tostrategyas a

control ofstill retainingtheir ships international registers whileto
ofwhich, inthem. Sweden today has merchant fleet terms cargoa

foreign-registered and onlycapacity, approximately 85 centper
of theSwedish-registered, whichapproximately 15 cent oneper

smallest national forpercentage country.any
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During the fifteen developments world shippingpast years,
have passed through phase, characterised by rapidlya new
growing subsidisation of shippingnational companiesstate
practically all leading maritime nations. All the EU havestates
extensive subsidies for their shipping industries and,state
particular, for shipping companies. These include, for example, tax
reductions, different forms of international registers and capital
subsidies for ship The of aid has increasedprocurement. amount

safeguardingStates their fleets, mainlyrecent years. are own
because shipping deal the andcountrysgreat tomeans a economy
industrial development, employment, contingency preparedness
and opportunities of influencing international shipping policy. In
this countries have been able curb the registration oftoway, many
their fleets under international registers and job opportunities have
been provided for their seafarers, but the price of increasedatown
governmental aid.

There fundamentalseveral why Sweden today, likeare reasons
other countries, needs have national merchant fleet. Perhapsto a
the important that national merchant fleet makesmost areason
things easier for Swedens industry. national SwedishAexport
fleet requires Swedish seafarers and in this incentivescreatesway
for the localisation of shipping companies in Sweden, which in

employment. this the Commission believes,Inturn generates way,
national merchant fleet overall economic Sweden.asset toa an

Analyses have indicated that shipboard employee createsevery
additional jobs and development-related functions ofservice-
the shipping industry. Other important that nationalreasons aare
merchant fleet from ofpreferable the viewpoints thetransport,
environment and maritime safety, and also for of culturereasons
and communications. Considerations of strategic preparedness also
continue favour of national merchant fleet ofto argue a
reasonable proportions and, the least, the scale.at presenton

order forIn the State continue the Swedishto to support
shipping the Swedishcompanies, shipping industry havemust an
intrinsic development potential and markets which justifycan
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madethe Commission hasThe studies whichinvolvement.State
of Swedensand growthof marketthe long-term prospects

theregards boththis be theshipping industry show to case as
numbercompanies and the largeshippingsmall number of large

work and theTheir developmentof small and medium ownones.
them survivegovernmental aid enablingof existing toarescope

Swedishfor development. Thecreating opportunitiesand are
fields anddevelop inshipping competesector manycan

shippingthe least the Europeansuccessfully in the long notrun,
market.

rather bigSweden stillCommission finds thatThe a
total shipping capacity controlledof themaritime nation in terms

for shipsof total capacityby Swedish interests. In terms cargo
controltwelfth in the world andexceeding dwt, Sweden1,000 are

development of themerchant fleet. Theof the world2 centper
itself, and thefor industryindustry themattera

of this kind has begundevelopmentCommissions belief that
concerned. clear,companiesalready where shippingmost are

whichstructural problemsindustry hashowever, that the shipping
for example,in order,solved the longerbe in toterm,must secure

companies.and mediumthe smallthe supply of capital to
havetaken thewhich Sweden hasThe over yearsmeasures

Registration underresults.but surely, showbegun, slowly tonow
ceased.curbed and has nearlyhas beeninternational registers

registered in Sweden.ofToday there increasenet tonnagea
ofthe total capacitythatparticularly interesting to note cargo

increased byhas 154,000fleet inSwedens merchant recent years
declined somewhatnumber of vessels hasdwt, though the upeven

been notableOctober there hasuntil1994. During 1995 netto a
the CommissionsSwedish ships. Innumber ofincrease in the

Othergovernmentalonlyopinion, this due not to measures.
example, changesincluding, forplayed theirfactors have also part,

and efficiency improvementsadjustmentsof ownership, structural
with thecoupled, ofshipping companies,most course,

of Swedish krona.depreciation the
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The of shipping subsidisationpresent Sweden,rate company
about MSEK 400, roughly equals l of the shippingcentper
industrys Today this aid involvesturnover. 141 shipping
companies and total of ships,202 and,on the profitabilitya
margin, crucially important nearly all shipping companies.to
The Commission finds that development the shipping industry
still has be supported by the otherto countries,same means as
namely subsidies form another shippingstate toone or
companies, reduce manning Since, for ofto costs.so as reasons
both principle and finance, the desirable thing wouldgovernment
be dispense with direct governmental subsidisation ofto individual

the Commission has tried analyse the effects ofsectors, to a
removal of governmental aid. The Commission believes that
Swedens merchant fleet would re-register under international
registers be closed down, resulting growth ofor a
unemployment, losses and losses of taxationcompetence revenue.
To this would be added loss of the possibility of pursuing, for
example, questions of safety and the environment from nationala
platform in international fora. Sweden then, wouldcountry,as a
lose far by abolishing governmental aid than by retaining it.more
As the Swedish Shipowners Association it: Basically,puts
shipping subsidies the State doing without income whichmean
would otherwise have had.not

The Commission realistic alternatives this aid,tosees no or as
the Commission would prefer call this adjustmentto to
competition, the Riksdag Parliament having previously rejected
the idea of establishing international register in Sweden. Noan
other, effective available. has alreadyAs beenmore means are
made clear, however, the Commission fully realises the problem
of principle involved supporting single branch of enterprise.a

longBut the other member of the EU retainstatesas as or even
increase their aid shipping, Sweden reasonably beto cannot
expected abolish such aid unilaterally.to
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and industryofthe interestsCommon governmentto
internationalrelating thequestionsSweden, therefore, toare

activelyshouldSwedenshipping.ofdevelopment now very
field, withwork thisexample,for EUinfluence,endeavour to a

successfully competingfordevicingview to common measures
extensivewithoutinternational registers,registered inwith ships

forof actionof plandrawingThegovernmental aid. aup
long-termbearingstrategicwork hasinternational ona
six-pointthereforeCommissiontheanddevelopments, proposes a

should beof whichmain thrustthe tointernational strategy,
maritimecodes ofbasic IMOtaking thethrough the EU,operate

point. elementsstarting Twotheand the environmentsafety areas
competitionof fairpromotionnamely theof cardinal importance,

enhancingcontrol,throughand,world shippingfor stateport
risksSafetyenvironment.of theprotectionsafety andmaritime

conferpermittedbehazardsenvironmental toand notmust
competitive advantages.

ofnecessitypoint theof referenceCommissionsThe toterms
shippingtheindustryand theby the Stateactionlong-term

contributedpartlyhasthefinds that StateCommissionThesector.
which hasof aidprovisionpreviousin theinstabilitytowards

companies.shippingSwedishofthecreated uncertainty parton
shippingSwedensforadjustmentcompetitionContinued

stablelong-termist,made createbe tocompanies must so asmore
forclimatefavourableandbusinessshippingforconditions a

of SwedenshighTheinvestments.decisions average ageon new
whichinvestments,need forlargefleet impliesmerchant newa

approach.require long-terma
ofentrepreneurial sidetherecommends thatCommissionThe
ofcouplesubjectunaltered,essentiallyleftpolicy be toshipping a

internationaltheWithadjustment.competitionmodifications to
oriented sub-entrepreneuriallyofcouplemind,problems in new,a

policythesupplementproposed, presentobjectives toare
objective.
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The Commission recommends that the Riksdag adopt what the
Commission disposed call long-term resolutionto thea on
thrust of shipping policy, of the kind which has long existed for
the defence This policy decision shouldsector. period ofspan a
five and should indicate the financial framework foryears
continuing competition adjustment. ceilingA of MSEK 400 per

proposed. This period should include checkpoint.annum a
proposed that the existing rationalisation requirement be retained
but toned down somewhat of consideration for theout
requirements of maritime safety. A compulsory insurance
requirement should be introduced for ships receiving aid. Work
experience opportunities be made available within shippingmust
companies whose ships included the of competitionare process
adjustment.

proposed that the Shipping Subsidies Board be
reconstituted the Shipping Industry Competition Adjustmentas
Board, with wider responsibilities for following adjustmentup
decisions. The Board should be empowered decideto
independently permittingagainst competition adjustment and to
recommend the Government that such adjustment be made
available there obvious favour of doingare reasons so,
despite the formal rules. The Commission legislativepresents
proposals, including rules competition adjustment.new on

Strategic defence planning should include the conclusion of
with shipping lines which have foreign—registered keyagreements

vessels of vital importance Swedens capacity.to transport
Questions of capital supply important in shipping, due toare

the heavy capital demands posed by the unit of production the—
ship itself. The Commission finds that the small and medium
shipping companies which, due the fact of their being small,to
have difficulties in obtaining capital. has also becomeventure

that starting shipping companies Swedenapparent new
unnecessarily complicated. This, coupled with the of thestructure
shipping industry, 90 small andviz 10 largecent centper per
shipping companies, leads the Commission recommend that thisto
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specialfurtherinvestigatedbeindustryof the shipping apart
policy.of enterprisestudy

fromsegregatedintroduced,should beof aiddefinitionA new
adjustmentCompetition grantsTaxation Act.Seafarersthe

usedvesselsmerchantcargo-carryingSwedishbe madeshould to
foreignfor Swedensof importanceandshippinginternationalfor

invisibletrade exports.or
prevailingconditionsdistinctiveof theviewIn very

thecommodity,commercialconstitutingshipwith theshipping, a
should befundsof shipformthatrecommendsCommission some
periodthe five-yearmeasure, duringintroduced, temporaryas a

fleet. InmerchantSwedishof themodernisationfacilitateorder to
primarilypayable,becontributions toaddition, interest toare

andpurchasethewithconnectionincompaniesshippingsmall
vessels.modernisation of

theinenvironmentaloftheFor encouragement progress
fundingrecommends thatCommissionthemerchant fleet,Swedish

conversion,exhaustof catalyticinstallationfor theasidebe set
Swedishcallingfrequently ports.shipsprimarily aton

share theindustryshippingand the cost,theproposed that State
willandperiodfive-year200MSEKestimatedwhich at aover
withfittedbeingfleetthe merchantofabout 10 centpermean

equipment.purificationmodern
Sweden betraining inmaritimecivilianthatproposed co—

beresearchthatandofcoupledevelopedandordinated waysa
reinforced.substantially

foreignSwedensthatpolicyof trafficproblemdominantThe
trafficofgrowththeimpeded bybein the longtrade termcan

Sweden,happening,thisT0Central Europe. preventproblems in
incountriesvulnerableof thelocation makes mostwhose one

of thebuildingtheactivelyshouldthis uprespect, encourage
principleswith theaccordancenetworktrans-European transport

of seabornedevelopmentnamelythe EU,byestablishedalready
trafficreflected by theshould also beThistransport systems.

proposedthereforewhichpolicy,shippingofpolicy aims to
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be added sub-objectivesto elucidatingtwo the national and
European focus respectively.

Infrastructurally, shipping Sweden well provided for as
regards both fairways and The development of theports. trans-
European network has importanttransport bearing the futurean on
and eventually necessitate adjustments.can

highly important that charges and different modestaxes on
of should betransport constructed in neutral Swedena manner
and within the EU. Shipping, in the Commissions opinion, fully
complies with Swedens traffic policy aims, probablycurrent more

than other mode of The definitiontransport. of infra-so any
structural charges in other modes of distorts competitiontransport
between them and shipping. As the Commission equalsees
conditions apply all modes ofmust to transport.

The of shipping chargesstructure permits full incost coverage
which, the time, virtuallyat avoids distortinga manner same

elements. The operatingports, commercial and intermson
competition with each other, bear their by levyingown expenses
charges shipping.on

The Commission recommends, however, that environmentally
differentiated charges be introduced for vessels calling Swedishat

provided this beports, done in whichcan nota manner
prejudicial competition.to

Existing aid for the northerntransport of Swedenpart
constructed which prejudicial shipping andtoa manner
should therefore be amended enable road and railtoso as

and shippingtransport respectively genuinely equalto compete on
terms.
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briefinProposals

emphasesandAims

f1ve—yearParliamentRiksdag enacttheproposed that a
referringpolicy,shipping toofthrustmaintheresolution on

policy.trafficandpolicyenterpriseof bothquestions

theobjectivepolicymaritimeexistingthethatproposed on
sub-foursupplemented bybesidepolicyenterprise new

theelucidateandconcretisewillall,abovewhich,objectives
itsfleet,merchantof thesizetheregardingobjectiveprincipal

activities.internationalanddevelopmentcompetence,

theobjectivepolicymaritimeexistingtheproposed that on
sub-objectivessupplemented byside be twotraffic policy new

respectively.approachesand Europeannationaltheelucidating

shippingforpolicyEnterprise programme
shippingof thesubsidisationinternationalextensiveThe

solutions,suchPendingabolished.beeventuallyindustry must
Swedishofmanningtheof costsadjustmentcompetition
existingtheessentiallycontinueshouldcompaniesshipping on

theandsubsidies presentatshippingofbasis that company
requirementrationalisationexistingThe400.MSEKlevel, viz

ofsomewhatdowntoned outthoughretained,should be
safety.maritimeforconsideration

fundingallocatethe StatethatrecommendsCommissionThe
whichadjustment,competitionforframefundingofformthe a

governmentalannualceilingwillpracticein onamean
forbuffertimethe createwillbutexpenditure, aat same

influctuations,20MSEKi.e.with fivedealing e.g.centper
Swedish-registeredof tonnage.growthwithconnection a
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definitionA of aid should be introduced, fromsegregatednew
the Seafarers Taxation Act. Competition adjustment grants
should be made Swedish cargo-carrying merchant vesselsto
used for international shipping and of importance for Swedens
foreign trade invisible exports.or

view ofIn the distinctive conditions prevailingvery
shipping, with the ship constituting commercial commodity,a
the Commission recommends that form of ship fundssome
should be introduced, during the five-temporaryas a measure,

period order facilitate modernisation of the Swedishtoyear
merchant fleet. addition, interestIn contributions betoare
payable, primarily small shipping companies connectionto
with the purchase and modernisation of vessels.

simplifyT0 administration, proposed that the shipping
be entitled deduct seafarers and social securityto taxcompany

charges retained by them. Possibilities of this kind will
eventually be opened by of collection.system taxup a new

proposed that Shippingthe Subsidies Board be renamed
the Shipping Industry Competition Adjustment Board Swedish
abbreviation: NRK and that be given certain additional
tasks.

compulsoryA requirement of relevant insurance should be
introduced, combined with competition adjustment. Questions
of insurance should be closer investigated, and this inquiry
should also include questions connected with the cargo-owners’
liability regarding the choice of ship, well EU ofaspectsas as
the insurance question.

recommended that follow-up the nationalat government
level and the long-term evaluation of competition adjustment
be broadened and deepened. The tasks of the Shipping Industry

2 15-1225
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devolvingaddition thoseCompetition Adjustment Board, to
expenditureinclude evaluatingalso Statetopresent,aton are
of shippingthe profit marginscompetition adjustment,on

and foreignshipping Swedishtransfers ofcompanies, to
registration etc.

Thisshould be carriedpolicy studyspecial enterpriseA out.
shippingproblems of thestructuralstudy should concentrate on

other questionsof capital andthe supplyindustry, venture
medium shippingof small andthe growthrelevant to

concerning shippingQuestionscompanies. start-upscompany
included.should also be

theconditions applyingparticularview of theIn very
commercialship constitutingwith theshipping industry, and a

recommends that,Commissionthecommodity, temporaryas a
introduced duringfunds should beform of shipmeasure, some

modernisationfacilitateperiod,the five-year planning toso as
interestaddition,of merchant fleet. InSwedens togrants are

companies.shippingbe above all smallpayable to

environmentalandenterprise policyrelatedOn grounds to
callingfrequentlySwedish shipsrecommended thatpolicy,

catalyticequipped withsuccessivelybeSwedish portsat
shippingSwedishandproposed that the Stateconverters.

kindthisleast MSEK 200jointly investcompanies should at
period.five-yearof ecological adjustment aover

be bettereducationalmaritimeproposed that programmes
should be adaptedco-ordinated. Existing to newprogrammes

developmentsandinternational requirements to new
and alsonavigation etc.,technology the environment, to new

development. Futureof leadership andopportunities team
investigated.separatelyshould beequipment needs
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The Commission recommends, for of contingencypurposes
preparedness, that the State undertake planning tomeasures

that, situations of crisis, will also have toensure access
foreign-registered ships of special logistical importance to
Sweden.

ramaT policy for shippingprogramme

proposed that the financial responsibilities and charges
incurred by shipping be retained for the theirmost part
existing forms and their levels. Charges for otherat present

of should be adapted guidelines oftypes transport to current
traffic policy. The shipping for its has made thissector part
adjustment already.

Existing subsidies should, they be retained,transport toare
be amended prejudice competition betweennot toso as
different modes of As things stand, shippingtransport. now
placed disadvantage compared with landat transport.a

proposed that environmental charges for atmospheric
emissions be introduced for shipping, condition that theyon

be constructed prejudice competition withnot tocan so as
other modes of The charges should be designed intransport.
such that ships fitted with inter alia catalytic convertersa way
will be allowed discount entering Swedish Thisports.a on
discount will be funded by of higher charge othermeans a on
ships.

theIn future, Sweden should actively endeavour to secure
internationally harmonised provisions the reception ofon
maritime inwaste ports.
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supervisingcontrol,introducingwork ofThe port state
ofcontrolCode and qualitythesafety work ISMmaritime

which theConvention,the STCWtraining toprogrammes
priority,already givenAdministration hasMaritimeNational

intensified.should be further

ofQuestions concerncommon

policy andenterpriseboth therelatingInternational work to
furthershould beshipping policyoftraffic policy areas

incompetitionproblematic ofhighlyintensified. The state
theuntenable the longshippingworld term, as are

and congestion. Aof trafficproblemsgrowing European
effortscontinuingwhich basepresented tostrategy on

of attentionfocusthe mainproposed thatfields.these
within theseand,and the IMOshould be the EU contexts,on

safety.protection andenvironmentcompetition,questions ofon

shippingin thedevelopmentandSwedish research sector
funded by the Statejointlyreinforced andheavilyshould be

beplan shouldconcerted RDindustry.shipping Aand the
FrameworkFourthwith the EUharmoniseddrawn up,

the balancesshould includeThis plan toProgramme. necessary
funding.guarantee

developmentcontinuingrecommendsCommissionLastly the
variousand thethe Statebetweenbased closework, contacton

workthisofTheindustry.shippingin theinterests purpose
ofproblemssolving the long-termofdeviseshould be to ways

traffic.andcompetition
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Författningsförslag

l Förslag till förordning ändring iom

förordningen 1992:1718 statligt bidragom

till vissa bemanningskostnader

Härigenom föreskrivs följande i fråga förordningenom
1992:1718 statligt bidrag till vissa bemanningskostnaderom

dels rubriken till förordningen l-3 §§, 5-7 ochatt 9 §samt
skall ha följande lydelse,

dels det i förordningen skall införas två paragrafer, 4att nya a
och 5 §§, följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Förordning 1992:1718 Förordning 1992:1718
statligt bidrag till konkurrensanpassningom om

vissa bemanningskostnader för svensk handelssjbfart

1

Statligt bidrag lämnas enligt Statligt bidrag till konkur-
denna förordning till arbets- lämnas enligtrensanpassning

kostnader för sjömans-givares denna förordning till arbets-
skatt och socialavgifter. för inbetald sjömans-givare

Senaste lydelse 1993:1616.
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kost-till arbetsgivaresskatt,
socialavgifterförnader samt

ka-rederifiiretag förtill vissa
pitalkostnader.

2§

inbetaldförsvenska Bidragtill sjömans-lämnasBidrag
social-kostnader förochskattjuridiskafysiska eller personer

fy-svenskatillpartrederier avgifter lämnastill svenskaeller
juridiskasiska ellerhaft sjömäneller harhar personersom

partrederiertill svenskaombord ellerarbeteanställda för
haft sjömäneller harharhandelsfartygsvenska som som

ombord påfor arbetefjärr- anställdaanvänds ihuvudsakligen
lastdrag-lastbärande,svenskafart.

han-lastskjutandeellerande
delsfartyg, dock passager-

utrikes-används iarfartyg, som
tillendastBidrag utgårtrafik.

ställa utbildnings-kanden som
fiirfogande.tillplatser

utrikestrafik iMed avses
trafikförordningdenna ärsom

svenskabetydelse för denav
denellerutrikeshandeln

svenska tjänsteexporten.

förendastutgårBidrag
bidrags-underfartyg som

kasko-gällandeharperioden
I-försäkringar.och P
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3§

Bidrag till kostnader för Bidrag till sjömansskatt som
sjömansskatt i i1 § 1 § lämnas med beloppsom avses avses
lämnas med belopp motsvarande den skattmot- som
svarande den skatt skall skall betalas enligt lagensom
betalas enligt lagen 1958:295 1958:295 sjömansskattom-

sjömansskatt och har och har inbetalats.om som som
inbetalats.

handelsfartygFör ävensom
får föra utgårpassagerare
bidrag endast för den del av
besättningen enligt Sjö-som
fartsverkets beslut ingår i mi-
nimibesättningen.

§4 a

Bidrag till kapitalkost-
naderna lämnas formi av
räntebidrag.

Räntebidrag får utgå vid lån
beviljade Svenska skepps-av
hypotekskassan säkerhet imot
form pantbrev svenskt far-iav

med lastförmågatyg en om
och1 000 högst cirkaminst

10 000 dwt och enligti övrigt
bestämmelserna lageni
1980:1097 Svenskaom
skeppshypotekskassan.
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skall förstaRäntebidrag i
till rederierhand utgå inom
skeppsfarten.mindreden

beviljasfårRäntebidrag
för-vidrederiföretagsvenskt

ellervidellervärv om-ny-
handelsfartygbyggnad somav

ålderbeviljandet harvid aven
fårRäntebidragetår.högst tio

fem år.högstunderutgå

5§

bidragfrågorBeslut ibidragBeslut i frågor omom
fattasförordningdennaenligtrederi-förNämndenfattas av

rederinä-förNämndenstöd. av
konkurrensanpassning.ringens

5a§

det firskäl tillfinnsdetOm
förutsätt-deundernämnden,

nedan,ningar av-angessom
ställs ide kravfrånvika som

2§.

detnämndenOm attanser
detfirskäl tilluppenbarafinns

ansökanogillanämnden omen
formelladebidrag atttrots

uppfyllda.kraven är
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Om nämnden detattanser
finns skäl bifallaatt en an-
sökan de formellatrots att
kraven uppfylldainte kanär
nämnden besluta hänskjutaatt
ärendet till Ettregeringen.
sådant beslut får endast avse
det förhållandet svensktatt ett
fartyg bidrag förutan utsätts
konkurrens från utländsktett
fartyg med statlig konkurrens-

Med sådan kon-anpassning.
kurrensanpassning attmenas
fartyget registrerat iär ett
andra register, i inter-ett
nationellt eller far-register att

form stödityget annan ges
kan redovisas.som

Om nämnden bedömer att
beredskapsskäl skall läggas till
grund för beslutett attom
bevilja bidrag eller hänskjuta
ärendet till skallregeringen
nämnden först samråda med

Överstyrel-Kommerskollegium,
för civil beredskap och Sjö-sen

fartsverket.

6§

Ansökan bidrag enligt Ansökan bidrag enligtom om
§3 skall till nämnden 3 skall§ till nämndenges ges

den 30 april året efter den 30 april eftersenast åretsenast
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be-vilket skattenfördet årbetalades.då skattendet år
efterfårAnsökantalats.efter varje görasfårAnsökan göras

skatteinbetalning.varjeskatteinbetalning.

eftertill nämndeninskallenligt §4bidragAnsökan gesom
dendockansökankalenderår senastdetutgången avser,somav

april.30
enligtbidragAnsökan om

sambandskall§ i4 görasa
tilllåneansökanmed inatt ges

skeppshypotekskassan.Svenska

7§

skallbidragansökanskall IbidragansökanI omom
ansökanvilka fartygansökanvilka fartyg angesanges

bi-beträffandeomfattarfartygvarjeför samt,omfattar samt
föroch §§,enligt 3 4draguppgift om

uppgiftfartygvarje om

fartyget,bemannatsökandenden tida som

inkomstbeskattningsbarbinkomstbeskattningsbarb
månadslönutbetalats imånadslönutbetalats i somsom
vederlags-ochivederlags-och semester-i samtsemester-samt

anställda,till deersättningochanställdatill deersättning

vidsjömansskattdenvid csjömansskattdenc somsom
inbetalningstillfalle be-varjebe-inbetalningstillfállevarje

ochanställdaför detalatsanställda.detalats för

utbildnings-mångad hur
erbjudakansökandenplatser

ansökanfartygdetpå avser
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eller på något fartygannat
sökanden förfogar över.

En ansökan bidragom
enligt § skall åtföljas4 a av
den Iåneansökan ingettssom
till Svenska skeppshyp0teks-
kassan.

Nämnden får begära de ytterligare uppgifter sökandenav som
behövs för prövning ansökan.av

Ansökan bidrag skall undertecknas den bidragssökandeom av
granskas och godkännas auktoriserad eller godkändsamt av en

revisor.
Nämnden får på ansökan

meddela förhandsbesked om
bidrag fall kommeri visstett

beviljas eller inte.att

9§

Om bidrag har betalats Om bidrag, på felaktigaut
med för högt belopp, får grunder eller anled-av annan
nämnden återkräva vad har har betalats med förning, utsom
betalats för mycket. högt belopp, får nämnden åter-

kräva vad har betalats försom
mycket.

förordningDenna träder i kraft den januaril 1997.
Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga bidrag tillom

inbetald ömansskatt och kostnader för socialavgifter belöpersom
lön och ersättning för tiden före den januari1 1997.annan
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iändringförordningFörslag till2 om

förinstruktionmed1989:10förordningen
rederistödförNämnden

förordningenfrågaföljande iföreskrivsHärigenom om
rederistödNämnden förförinstruktionmed1989: 10

skalloch och 7 §2förordningen 1rubriken tilldels samtatt
följande lydelse,ha

paragraf, 11skall införasförordningendet idels att aen ny
lydelse.följanderubrikföre §11närmastsamt avnya en

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1989:10 medFörordningmed1989:10Förordning
NämndenförinstruktionNämndenförinstruktion

rederinäringensförrederistödför
NRKkonkurrensanpassning

1

rederinä-förNämndenrederistöd harförNämnden
konkurrensanpassningfrågor ringensuppgifttill prövaatt om

denuppgift följatillharrederiföretagi atttillstödstatligt
sjöfartens internatio-svenskasärskiltdettaden omfattning

konkurrenssituationnella samtföreskrivits.
konkur-statligfrågorpröva om
svenskatillrensanpassning
förord-enligtrederiföretag
konkur-7181992:ningen om

svensk han-förrensanpassning
delssjöfart.

1993:929.lydelseSenaste
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2§

Nämnden skall fortlöpande Nämnden skall till rege-
utvärdera effekterna de redovisa denringen internatio-av
statliga rederistöden. nella sjöfartens utveckling och

konkurrenssituation samt ut-
värdera eflekterna för den
svenska handelssjofarten av
den statliga konkurrensanpass-

och andra förhåll-ningen av
anden påverkar handels-som
sjofarten.

utvärderingarnaI skall ingå
beskriva enskilda rederiersatt

behov statlig konkurrens-av
vilka ochanpassning in-samt

utflaggningsbeslut fattatssom
och vilka motiv angettssom
ligga bakom dessa.

Utvärderingarna skall år- Utvärderingarna skall år-
ligen redovisas till regeringen ligen redovisas till regeringeni

den 31 samband med anslagsframställ-senast mars.
Om nämnden får kän-ningen.

nedom något förhållandeom
konkurrens vårtisom avser

närområde och kan på-som
verka den svenska sjofarten
skall nämnden anmälasnarast
detta till Nämndenregeringen.
skall tredje år medverka ivart

denstörre översyn stat-en av
liga konkurrensanpassningen.
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7§

hinnernämnden intebrådskandeärende såOm attärett
med-får ärendetbehandla det,sammanträda för avgörasatt genom

ledamöterså mångaoch minstordförandenmellandelanden som
beslutförhet.förbehövs

förfarandedetta inteOm är
ordförandenfårlämpligt, en-

sådantärendet. Ettavgörasam
vidanmälasbeslut skall nästa

nämnden.medsammanträde

Avgifter

§11 a

expedi-fårNämnden ta ut
demtionsavgifter an-somav

till konkurrens-bidragsöker om
anpassning.

januari 1997.kraft denträder i 1förordningDenna
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1 Utredningens uppläggning och
arbete

1 l Direktiven
.

Regeringen beslutade den november24 1994 tillkallaatt en
kommitté för utreda hur behovet sjöburen utrikeshandel bästatt av
skall tillgodoses i långsiktigt perspektiv.ett

I direktiven regeringen kommittén skall klarlägga denattanger
svenska sjöfartens marknadssituation, konkurrensforutsättningar
och ägande analysera hur svensk sjöfart skall kunnasamt
utvecklas. Kommittén skall värdera behoven och motivenäven av
för fortsatt statlig sjöfartspolitik med inriktning stöd tillen
svenskflaggade fartyg. Regeringen nuvarandeäven attanger
avgränsning stödet skall analyseras och värderas.av

Direktiven fogas till betänkandet bilagasom
Bakgrunden till regeringens beslut riksdagen våren 1994är att

i anslutning till behandlingen regeringens förslag till sjöfarts-av
politiska åtgärder framhöll nuvarande sjöfartspolitik, i den delatt
den omfattar åtgärder i syfte stärka handelssjöfartensatt
internationella konkurrenskraft, baserades på då drygt årett sex
gammalt riksdagsbeslut. Det därför enligt trafikutskottetsvar
mening inte för tidigt ånyo denna politiks mål ochprövaatt
medel. Utskottet ansåg alla ansträngningar därvid borde iatt göras
syfte nå bred politisk enighet partigränserna i den föratt överen
nationen centrala frågan hur behovet sjöburen utrikeshandelom av
bäst skall tillgodoses i långsiktigt perspektiv.ett

direktivenI framhålls utredningen skall värdera gällandeatt
mål med avseende betoningpå den hittills legat bered-påsom
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ibetydelseutrikeshandelnsbeaktandemed ettskapsmotivet av
beslutade1988riksdagen årsäkerhetsläge. Närskärpt om

syftet kunnauttalademed detdetåtgärder attsjöfartspolitiska var
rimlighandelsflottasvenskflaggadtillgången på om-trygga aven

fattning.
målenanalyseni direktivenvidareRegeringen att avanger

sjöfartspolitikenmöjligheternabetoning påmedskall attgöras se
respektiveövriga närings-dendel inaturlig trans-som en

beaktaskälnaturligaskall ävenUtredningenportpolitiken. av -—
EU-omfattasSverigeåtagandenoch depolitikden av som

medlem.
tilluppgådagirederistödet beräknasnuvarandeDet

i direktivenRegeringenår. attmiljoner kronor400 angerperca
modellsnuvarandestödstatligtfortsattförmotiven samtett

skallingåendekonkurrenskraftinternationellmöjligheter nåatt
sjömansskattelagen.avgränsning enligtstödetsliksomvärderas,

medlångsiktigt stödeftersträvautredningenskallLikaså ett
Omprioriteringarkostnadsbesparingar.tillmöjligheterfortsatta

Iskall kunnarationaliseringar övervägas.ochförenklingarsamt
miljö- ochfrånbetydelsesjöfartspolitikensocksåskallanalysen

sjösäkerhetssynpunkt värderas.
framgårutrikestransporterför Sveriges ärSjöfartens roll som-

sjö-betjänaskallinfrastrukturcentral.direktiven Den somav -
förbetydelsestrategisk attdendärförblirfarten även av

Utredningentransportlösningar.kostnadseffektivaåstadkomma
Sjöfartsverketsbeträffandefrågoranalysera dei sitt arbeteskall
trafikutskottetsiaktualiserasavgifter och taxor m.m. som

förbetydelsehamnarnasockså värderaanalysenbetänkande och i
kostnadseffektiviteten.samladeden

ske iskallarbete närautredningensdirektiven betonasI att
sjöarbets-myndigheter,berördaförföreträdarekontakt med

förandrastuverier ochmarknadens hamnar, representanterparter,
transportnäringen.
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Avgränsningar1.2

berörandra utredningar,Regeringen har tillsatt ett sompar
Sjöfartspolitiskaarbeteanknyter till detsjöfarten och somsom

genomfört.utredningen har
tillkalladesKommunikationskommittén Dir. 1994:140, som

förnationell plan kom-skall utarbetadecemberden 1994,22 en
frånskall med utgångspunktKommitténi Sverige.munikationerna

fattats därefterbeslutbeslut detrafikpolitiska1988 års samt som
miljö-hållbar utvecklinglångsiktigtgod livsmiljö, ettavenom en

sambanden mellanbl.a. analyseraanpassat transportsystem, en
Sverige och planeringenkommunikationerna iförnationell plan

skallKommitténoch säkertför miljöanpassat transportsystem.ett
bättrekrävs föråtgärderanalysera vilka änsättettattäven som

informations-sjöfart, luftfart ochkoordineraochi dag integrera
Även avgiftsfrågor skall be-teknik med landtransportsystemen.

samråd medhar efter Kom-utredningenhandlas. Sjöfartspolitiska
överväganden ochanalyser,utformat sinamunikationskommittén

del kan bidrautredningen i dennaSjöfartspolitiskaförslag så att
slutliga ställnings-Kommunikationskommitténsmed underlag för

infrastrukturfrågor och miljö-sjöfartenstaganden det gällernär
avgiftssättningenförändringar ioch energifrågor behovensamt av

trafikslagen.mellan
särskild kom-tillkallade regeringendecember22 1994Den en

för ökadutforma handlingsprogramuppgiftenmitté med ettatt
analysera möjligheternaskallsjösäkerhet. Kommittén att ytter-

vad gällersjöfarten främstligare säkerheten inomutveckla passa-
ochhur det nationellaforslaggerarfárjor och skall lämna om

bedrivas försjösäkerhetsarbetet bör inriktas ochinternationella att
Sverige.sjöfart berörförbättra säkerheten främst i den som

Sjösäkerhets-har efter samråd medSjöfartspolitiska utredningen
for sjösäkerhets-frånkommittén i sitt arbete utgått ansvaretatt

KommitténSjösäkerhetskommittén.frågorna huvudsak åvilari
Sjöfartspolitiskafebruari 1996 ochskall lämna sina förslag den 15

utred-delar under hand tagit delutredningen har i relevanta av- -
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ningens preliminära förslag och utgått från de bedömningar och
till regeringen.förslag kan förväntas redovisassom

särskilde utredare hov-Samråd har skett med regeringensockså
Löfmarck, på regeringens uppdragrättslagmannen Peter ut-som

frånoch formerna för hur svenskareder förutsättningarna staten
transportkapacitettillgångenberedskapssynpunkt skall trygga

luftfartsområdena.inom sjö- och
utredningen erfarithar SjöfartspolitiskaUnder arbetets gång att

arbete syftar tillFinansdepartementet bedriver ett att even-som
för sjömän. Bakgrunden till dettatuellt förändra beskattningen är

departementspromemorian 1991:41den år publicerade Ds1991
förslag denBeskattning sjömän, redovisade attett omav som

och sjömän i stället be-särskilda sjömansskatten bör upphävas
enligt allmänna inkomstskatte-skattas for sina inkomster ombord

regler i land.
betydelse för förhållandenaarbetsrättsliga frågorna harDe stor

internationellt perspektiv.nationellt ochinom sjöfarten både i ett
dethör, utredningen det, tillarbetsrättsliga frågornaDe som ser

den i tillsatta särskildaansvarsområde ligger på 1995marssom
Dir.kommissionen svenska arbetsrätten 1995:30. Avdenom

sökaframgår den i första hand skallkommissionens direktiv att
finnsarbetsmarknadenslösningar de problempå partersom anser

nationellt och anknutet till vårtområde bådepå arbetsrättens
kommissionen under medverkanSyftetmedlemskap i EU. är att av

själva i såskall finna former för hur storparternaparterna
skall kunna utformamöjligt kollektivavtalutsträckning genomsom

praktiken ochde fungerar väl ide arbetsrättsliga reglerna så att
detmöjligt. det visar sigblir så enkla och effektiva Om attsom

före-avtalslösningar skall kommissionensaknas förutsättningar för
slå de lagändringar behövs.som

finns frågordetSjöfartspolitiska utredningen ettatt paranser
lyfta fram till kom-sjöfartens viktpå område det är attsom av

för bedömning.missionen samladen
dockjämte ytterligare endastDen Sverige 20 öv-stater sexav

konventionenriga ratificerade arbetsrättsliga ILO 137EU-stater
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lasthanteringsmetoderangående de sociala återverkningarna av nya
for år sedani hamnar sådan. ILO-konventionen 22är antogsen

och handhas i Sverige särskild ILO-partssammansattenav
kommitté Arbetsmarknadsdepartementet. intresseinom Av är att

möjlighet dende tillträtt konventionen har sägaattstater uppsom
juliunder den 12-månadersperiod, följer efter den 24 1995,som

dvs. julifram till den 23 1996.
områdeoch avtalsförhållandena dettaKonventions- är

tolkningsproblem finns. harsådana arbetsrättsliga Det ävenatt
gäller i Sverige skulleframförts den arbetsrättsliga ordningatt som
rättsprinciper enligtkunna grundläggandestrida EU:smot

den Europeiska Unionenartikel och i Fördraget Rom-52 59 om
fördraget.

uppmärksammat arbets-Utredningen har för det andra ett
i lagstiftning på-rättsligt förhållande regleratnumera som- -

införda reglerna vidverkar sjöfarten. gäller de nyligenDet över-
företag fartyg 1994/95:102.låtelse försäljning och prop.av

fartyg säljs från Sverige skallInnebörden lagen är när ettattav
svenska avtal.besättningen följa med och behålla sina Mot-kunna

Utredningeninomsvarande regler saknas för närvarande EU. anser
arbetsrättsligsamladbör ingå idessa reglerävenatt en

genomlysning.
frågekomplexet kring LexUtredningen slutligen ävenattmenar

ocharbetsrättsligtBritannia kan behöva in isättas störreett
sammanhang.EU-rättsligt

utgångspunkter1.3 Vissa

direktivensUtredningen har i sina analyser, med stöd av
medel skallformulering sjöfartspolitikens mål ochatt ses som en

dennatrafikpolitiken, lagtnaturlig del respektivenärings-av
förstrukturella uppdelning till grund arbetet.

begränsad ochsjöfartsnäringen omfattar iDen svenska mer
svensk-traditionell bemärkelse ombordanställda14 000ca
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flaggade fartyg, ytterligare 45 000 landanställda ochuppemotmen
ombordanställda utlandsflaggade svenskkontrollerade500 på fartyg

kan sjöfartsnäringen.räknas in i den totala svenska
faktum har föranlett utredningenDetta användaatt en

beskrivnings- analysmodell enkel och tydligoch ochärsom som
bild hur sjöfart helhet faktiskt fungerar.samtidigt ger en av som

sjöfartsnäring enligt utredningensSvensk mening betydligtär ett
begrepp rederier med ombordanställdavidare på svensk-än

flaggade fartyg.
grundläggande struktur utredningen arbetat med kanDen

beskrivas med begreppen

Svensk sjöfart
Sjöfart Sverigepå

ochden första delen ligger svensk sjöfartsnäringI äratt storen
viktig och näringen arbetar i hård konkurrensexportnäring att

internationell sjöfartsmarknad.en
den andra delen ligger Sveriges utrikeshandelI 95 %att av

inräknat Lapplandsmalmen sker med sjötransporter olika slagav
både lastfartyg och färjor. särskildaDetta ställer krav att-

tillsmidigt och de vidaretransporter skerärsystemet anpassat som
från utrikeshandeln.de hamnar betjänarsom

har i dispositionvalda uppläggningen resulteratDen en av
betänkandet trafikpolitiski näringspolitisk del och del. denIenen

frågeställningarföljande figuren framgår vissa nyckelfakta och
vägledande utredningensvarit för arbete.som
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på SverigeSjöfartSvensk Sjöfart

fartyg25 % svenskamilj. dwtSvensk flagg 3 II -
utländska fartyg75 %milj. dwtSvenskkontr. 17 II -

utrikeshandelSveriges95 %Exportnäring II av
på köl10 mdr krSjöfartsnettoI -
SjÖ-Hamn-LandSjöfartsmarknadcma II

nätverkTranseuropeiskaEUInternationell handel II -
Konkurrens sjö-jämväg-vägsvenska ochKonkurrens II
Kostnadsansvarutländska fartyg I

sjöfansavgiñerochHamn-EUROSEU II ——
InfrastrukturSysselsättning II

BeredskapI

MARKNADSANALYSER

VILLKORINTERNATIONELLA

SJÖSÃKERHET

MILJÖ

INFRASTRUKTUR OCHBRANSCH- OCH
NÄRINGSPOLITIK TRAFIKPOLITIK

á

SJÖSÄKERHETSKOMMITTEN

KOMMUNIKATIONSKOMMITTEN

UtredningsstrukturenFigur 1.1

genomförandeUtredningens1.4

kontakter och ivarit i bredahuvudsyfte harUtredningens att
denkan samlade lösningarsöka finnapolitisk enighet som
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svenska sjöfartsnäringens alla olika till konstruktivt ochparter ett
framåtsyftande arbete.

Genom vid allasidan nödvändiga löpande kontakter,att, om
inbjuda referensgrupper hartvå utredningen fått värde-mycketett
fullt stöd i sitt arbete.

I den referensgruppen har återfunnits företrädare förena
industrin transportköpare, företrädare for hamnar och stuverier

mäklare, nämligen: Stig Karlsson, Industriforbundet, Stefansamt
Bodelind, LeifEka Nobel Nilsson, PetroleumAB, OK AB,
Staffan Thonfors, Skogsindustrierna, Owe Linton, Sundsvalls
Hamn AB, Werner Stoppenbach, Göteborgs MariaHamn AB,
Nygren, Sveriges och Stuveriförbund ArthurHamn- Psamt
Lindén, Sveriges Skeppsklarerare- och Skeppsmäklareförening.

Den andra referensgruppen har förbestått företrädareav
rederier sjöfackliga organisationeroch sjötransportproducenter
nämligen: UnitedBuster Hultman, Tankers, Håkan Gezelius,
Sveriges Redareförening, Lars-Göran Holmgren, Svenska Sjöfolks-
förbundet, Lindvall,Christer Sveriges Fartygsbefalsförening samt
Christer Themnér, Svenska Maskinbefálsförbundet.

Särskilda kontakter har därutöver skett bl.a. Sjöassura-med
dörernas Förening.

Referensgrupperna har haft väsentliga uppgifter, delstre att
lämna organisationsrespektive samlade synpunkter till utred-
ningen, dels lämna på antal frågor utredningen ställtettatt svar

sjöfarten dels i utredningens slutskede lämnaattsamtom syn-
punkter förslag.på utredningens preliminära

Den valda modellen har enligt utredningens mening bidragit till
förslagen fått förankring inom näringen helhet.att en som
Utredningens direktiv bred marknads- och konkur-attanger en

rensstudie skall genomföras. Utredningen har valt erbjuda Sjö-att
fartens Analys Institut i Göteborg uppgift.genomföra dennaatt
Institutet branschorgan för sjöfartens olika intres-är ett gemensamt

En liknande studie har inte genomförts depåsenter. senaste
15 åren och studien lägger grunden till bättre analyssituationnu en
för svensk sjöfart i framtiden.
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genomförd samarbetedelar iStudien består ärtresom av --
Handelshögskolan iochMariTerm ABFöreträdare for bl.a.med

Göteborg.
varitskall redovisa harutredningenuppgifterFlera de somav

lämpligtbedömt detutredningenden karaktären attatt somav
underlagmyndigheterkommittéförordningen bestödmed omav

och bedömningar.
ochKommerskollegiumtillsammans medSjöfartsverket har

ÖCBÖverstyrelsen studiegenomförtberedskapför civil en
beredskapsfrågoma.angående

frågorredovisninghar lämnatSjöfartsverket även av somen
inte minstsjöfartspolitikeninternationellahar med den göra,att

EU-frågorna.
detuppgifter röranderederistöd har lämnatNämnden för

föränd-bedömningar behovetochnuvarande rederistödet avom
ringar.

med stödKommunikationsforskningsberedningen harKFB av
forskningsfrågorna.redovisningMariTerm lämnatAB aven

Kommunikationsdepartementet,Torkel Sölve,Generaldirektör
miljö- och energifrågor.rörande sjöfartenshar underlagutarbetat

konsultstudier.genomförtdettaUtredningen har utöver ett par
Göteborg,nautik vid Chalmers iInstitutionen förLindholm,Göran

for MaritimeRolf Nilsson, Conceptshar tillsammans med
redo-lämnati Göteborg,Education and Training Comet AB en-

utbildningsfrågorna.visning över
vidAnderssonoch lektor PeterProfessor Owen JanssonJan

harUniversitetinstitutionen vid LinköpingsEkonomiska genom-
kostnadsansvarettrañkpolitiskafört studie det samt av av-en av

sjöfartens infrastruktur.gifter och fortaxor
studiei majpublicerade 1991Riksrevisionsverket RRV en

ingick i den sed-rederinäringen. Arbetetstöd tillöver statens
medgenomför. harlöpande RRVvanliga revision RRVsom

tillkomst detSjöfartspolitiska utredningensanledning ansettav
har i juli 1995 redo-granska rederistödet ochvärdefullt ånyoatt

studie.visat sådanen
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Kapitel Sverige sjöfartsnation utarbetat2 ärsom av- -
redaktör Thorsten Rinman, Svensk Sjöfartstidning. Kapitel 9.1 -
Svensk Rederinäring tillbakablick år har utarbetats2002 aven ——-
sjökapten Rolf Nilsson, Göteborg.

omfattande underlagsmaterialet har utredningenDet gett en
har legat till grund förbred faktabas och värdefulla uppgifter, som
meningövervägandena. enligt utredningens intresseDet är attav
i det särskilda bilage-också redovisa detta material, vilket sker

betänkande utredningen lämnar.som
Även med sjöfarts-andra länder i vår omvärld arbetar just nu

politiska frågor. Utredningens sekretariat har därför genomfört ett
skaffavilkas syfte varit underlag för främstattattpar resor,

konkurrensfrågorna kunna beskrivas tillfredsställandeskulle ett
Holland har besökts liksomDanmark, Finland ochNorge,sätt.

Transportdirektoratet.EU-kommissionen i Bryssel
Utredningens och har Redareföre-ledamöter experter genom

genomföra studieresa medningens medverkan erbjudits ettatt en
Östersjön Nordsjön och därmed fått möj-lastfartyg alternativt

uppfattninglighet plats ombord skaffa sig sjöfartenspåatt omen
och de ombordanställdas villkor.

Skrivelser och framställningar1.5

Regeringen har februari beslutat överlämnaden 23 1995 en
sjöfarts-skrivelse från Socialdemokraterna i Helsingborg om

Utredningen har i sinapolitiken till Sjöfartspolitiska utredningen.
framförts i skrivelsen.förslag in de synpunktervägt som

beslutat överlämnaRegeringen har den augusti RRV:s10 1995
SjöfartspolitiskaStatens rederinäringen tillstöd tillrapport

vad framkommit iutredningen. Utredningen har invägt även som
denna i sitt arbete.rapport
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2 Sverige sjöfartsnationsom

Thorsten Rinmanav

tvåtusen har svenskarna varit sjöfarande folkI år och denett
moderna sjöfartsnäringen exakt hundra år. Alla nordiska länderär

fyrasjöfartsnationer. Tillsammans har de länderna kontrollär stora
världshandelsflottan. Sveriges sjöfartsnäring25 %över av svarar

för fjärdedel landets tjänsteexport och denna del ökar.en av
rodde bohuslänningar och kelterFör 1 700 år sedan över

Nordsjön i skepp, kunde bära 50 man.som
Sedan dess har sjöfarten mellan Norden och övriga Europa

successivt till bli så betydelsefull,utvecklats inäratt att man
början fraktmarknadsbörs1800-talet bildade internationell iav en
London, fick denna Baltic, i dag världensThe endaärnamnet som
fraktmarknadsbörs.

Under 1700-talet genererade handelsbolagsverksamheten inom
för Svenska Ostasiatiska Kompaniet i Göteborgramen enorma

vinster, i betydande grad finansierade begynnandedensom
industrialiseringen Sverige.av

Under Napoleonkrigen seglade den svenska handelsflottan
ofantliga till Sverige, under den långa sjöfarts-summor men
depressionen följde Napoleonkrigen denpå svenska hög-som var
kostnadsflaggan inte längre konkurrenskraftig. Huvuddelen denav
sjögående svenska handelsflottan såldes då till Norge där man
hade betydligt lägre driftkostnader. bekant,Men, Norgesom var
då i union med Sverige.

Under delen 1800-talet investerade Sverige istörre av resurser
uppbyggnad våra städer, våra järnvägar och vår industri. Endastav
i begränsad utsträckning satsades på sjöfart. Landets ochexport
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utsträckning under främmandeimport transporterades i stor
flaggor.

betraktades svenska flagganslutet 1800-talet denMot somav
brittiskautpräglad lågkostnadsflagg och mycket antalstortetten

omregistreradesmedelålders och del segelfartygångare storaen
till svensk flagg delvis bibehållet brittiskt ägarskap.med Detta
blev början till den moderna svenska rederinäringen och en
expansion fortgå oavbrutet under sju decennier.skullesom

etablerade svenska rederierbörjan 1900-taletI transoceanaav
fjärran kontinenter. innebarlinjeforbindelser med samtliga Detta

direkt till frånden svenska utrikeshandeln kunde skeppas ochatt
tidigare, omlastas den europeiskasvenska hamnar och inte, som

handelshusen kundekontinenten eller i Storbritannien. svenskaDe
bearbeta marknaderna direkt.de transoceana

År Allmänna Exportförening tillbakasåg Sveriges1916
tillkommitutveckling sedan de första linjerna12 års transoceana

bok Sveriges linjerpublicera transoceanaatt avgenom en
heter följande:Nylander-von inledningen till boken detRosen. I

situation hava varit, våra reguljäraHur skulle vår om
industrioch hade vårlinjer funnits Jo,transoceana mer mer

utländskai övrigt utnyttjatsoch handel vårasamt avresurser
i vårtmindre hade utsikterna blivit tillköpmän, mindre och att

ochkraftiga, välorganiserade köpmanshusland få till stånd
affärsbolag under erfaren ledning, mäktiga att upptaga

till Sverigeskonkurrensen med utlandet och slå slagstora
skulle det inneburitekonomiska Vilka oerhörda vådorväl.

hafthava organiseradeför särskilt under kriget, attoss,
affärsförbindelser länderna, vår utrikes-till de transmarina utan
handel lagd i onödiga utländska mellanhänder.huvudsakligen

Under första femfaldigades den svenska rederi-världskriget
näringens bruttofraktinkomster, handelsflottans be-störstamen
tydelse den svenska utrikeshandelnden kunde bäraatt utanvar
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vilken den svenska neutraliteten knappast hade kunnat upp-
rätthållas. 280 svenska handelsfartyg förliste.

Under andra världskriget fick den svenska handelsflottan än
betydelse. Ungefär halva handelsflottan seglade Tysklandstörre

med järnmalm och kol hem. andra hälften segladeDen för deut
allierade och under kriget Sveriges huvudsakliga inkomstkällavar
vad gäller dollar- och pundvaluta. Dessutom gjordes utgående224
och hemgående231 lejdresor, bar svensk till fjärranexportsom
kontinenter och hem den viktiga oljan och andratog sam-
hällsnödvändiga Under andra världskriget krigsförliste 202varor.
svenska handelsfartyg och 1 228 svenska sjömän omkom.

Sveriges växande betydelse sjöfartsnation skapade undersom
mellankrigstiden förutsättningar för snabbt växandeen varvs-
industri, under och efter andra världskriget kunde expanderasom
på utpräglad säljarens marknad.en

världen skulleNär byggas igen efter andra världskrigetupp
stod Sveriges industri färdig leverera och vår handelsflottaatt att

Snabbt Sverige ledningen den skeppstekniskatransportera. tog av
utvecklingen. Praktiskt alla de fartyg,taget typer togsnya av som
fram under de år följde25 andra världskrigetnärmastsom
konstruerades svenska och svenska rederier. På allanästanav varv
sjöfartsmarknader, uppstod under denna tid, svenskasom var
rederier initiativtagare och banbrytare.

Efterkrigsutvecklingen skapade förutsättningar för Sverige att
utvecklas från låglöneland till världens, efter USA,nästan ett näst

utpräglade höglöneland samtidigt samhällsutvecklingenmest som
genomgick social revolution.en

När oljekrisen åren 1973-1974 startade långvarig depressionen
försvann huvuddelen de etablerade svenska storrederierna ochav
hela den svenska storvarvsindustrin. skäl högaFrämsta var per-
sonalkostnader och direkt felaktiga investeringar. delarDe av
rederinäringen överlevde förutom rederier,2-3 storasom var,
huvudsakligen mindre skärgårdsrederier, hade låga drift-som
kostnader främsta affärsñlosoñ.som
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igen ibörjade byggasrederinäringen återden svenskaNär upp
delsaffarsfilosoñer:utefter tvåskedde detta1980-taletmitten av

andrahandsábilligtköpterederierbörsnoteradenybildade, som
skeddedelsflaggor,under utländskaregistreringförtonnage
huvud-sittharsjöfartssegment,speciellaexpansionen inom som

arbetsområde inom Europa.sakliga
skärgårdsrede-företag därutsträckning viaskedde iDetta stor

betydandedensamman medgiftesdriftkunnanderiernas stora
svenskamedsambandfriställts ihadeaffarskunskap, att storasom

försvunnit.haderederier tidigare
ackumulerats kompetensharrederinäringenden svenskaInom

möj-vilketsjöfartsaffárer,skeppsteknik ochinomoch erfarenhet
decenniumunderden någotåtertagakunnatSverigeliggjort att

rederinäringensinternationelladentillhörarollenförlorade att
främsta banbrytare.



SOU 1995:112 61

3 Utveckling och framtid för

sjöfarten

dettaI kapitel försök bedöma utvecklingengörs ett ochatt
framtidsutsikterna för sjöfarten. alltI väsentligt bygger den
följande redovisningen resultaten de marknadsanalyserav som
på utredningens uppdrag genomförts Sjöfartens Analys Institutav
SAI. Uppdraget har delområden. För det första lämnasavsett tre

redovisning den svenska sjöfartsnäringen och dess olikaen av
samverkande verksamheter. Tyngdpunkten har lagts rederiernas
verksamhet. För det andra redovisninggörs dagensen av
sjöfartsmarknader och svenska intressen i dessa samt en
bedömning den framtida utvecklingen med inriktning på svenskav
sjöfartsnäring. Det tredje området hamnmarknaden och deavser
svenska hamnarnas situation.

De två förstnämnda deluppdragen sammanfattas i detta kapitel,
medan det tredje deluppdraget hamnarna har tagits in i ka-om
pitel 6 de trafikpolitiskt inriktaderör delarnasom mer av
utredningens uppdrag. För den intresserade läsaren hänvisas till
bilagedelen redovisar sammanfattning uppdragen i sinsom en av
helhet.

Efter SAI:s underlag redovisas också referensgruppernas be-
dömningar den framtida utvecklingen för svensk sjöfart.om

Som bakgrund till de analyser redovisas behandlar SAIen som
i några inledande avsnitt den beskrivningsmodell ochanväntssom
de ramförutsättningar allmänt gäller för sjöfarten.som
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beskrivningsmodellSjöfarten3.1 en——

igjortsenligt SAInätverk harindustriellanationellaAnalyser av
konsekven-näringspolitiskaviktigahaftoch hartjugotal länderett

medförtharHolland och Norge. DeFinland,Danmark,i bl.a.ser
kunskaps-företagensförbättratillpolitikenfokusering attaven

mellan före-samarbetetstimuleraochkompetensförsörjningoch att
före-länkadesamverkande ellerKärntankenoch är attstaten.tagen

till-internationell konkurrensrustadebättre mötaattär genomtag
hosfinnsoch kompetensresurserkunskaps-till degången som

nationellutgår ifrånNätverksanalysennätverket.företag iandra
faktorer.följandefunktionkonkurrenskraft avensom

tillförhållandeii kostnadskurvanpositionFaktorkostnader -
konkurrentländerna

omfatt-och strukturenkundkravenHemmamarknaden samt-
efterfråganningen på

stöd-ochunderleverantörertillgång/brist påIndustrimiljön -
verksamheter

organiserade,företagenhur management-Internkonkurrens är-
rivalitetinbördesochföretagsstrukturerföretagsstrategier,och

ochtill näringensrelationi statensfyra faktorerDessa sätts
liggeromvärlden.i Dettaförändringarochageranderoll, deras

ekonomisk tillväxt ärförändradelinje med denhelt i somsyn
visatharspridning.Nätverksanalysernavinna alltpå störreväg att

devid sidannäringspolitikförfinnsdet utrymmeett avatt
medlen.makroekonomiskagenerella

Rederimarknaderna

marknader, vilkaantal ärRederimarknaden består ett stortav
kan flyttasgrund kapacitetervarandra pålänkade till somav
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mellan de olika marknaderna. Näringen också integreradär via
klassningssällskapen, banker, rederier och internationellavarven,

IMO m.fl. Det betyder marknadema, frakterna ochattorgan som
priset för och gamla fartyg längre tid tenderarövernya atten
konvergera. Under 1-2 år kan dock enskilda marknader uppvisa

skillnader i lönsamhet, detstora alltid tidsfrågaär innanmen en
det sker förändringar i utbud och/eller efterfrågan, vilket leder till

situationen förändras.att Detta grunddrag för helaär sjöfarts-ett
näringen.

Strategiska rederimarknadertyper av

Det finns rederimarknader där produkt- och/eller marknadsdifferen-
tiering viktig strategiutgör och där de cykliska förloppen inteen
dominerar utvecklingen på Dessa marknadersätt.samma repre-

mindre del världssjöfarten,senterar de kräver hög kom-en av men
avseende kundrelationer,petens teknik och utbytbarhetenm.m. av

produktionsfaktorerna inte lika inomär stor som annan mer
traditionell sjöfart. Därför intresserar sig industriländemas rederier,
speciellt de nordiska, för dessa marknader. Rederimarknadema kan
enligt SAI indelas i fyra strategiska typer:

Standardsjofart, eller commodity shipping, 70 %utgör ca—— av
världsmarknaden och beräknas minska till 45 % inom denca

tioårsperiodennärmaste på grund främst råoljetankmark-attav
naden förväntas ändra karaktär miljö- och säkerhetsfrågornanär
lyfts till strategiskt plan i oljebolagen. Samtidigtettupp är con-
tainermarknaden på förvandlas tillväg att renodladen mer
standardsjöfart. Låga kostnader och bästa marknadskänslan för

tidpunkt vid befraktning,rätt köp och försäljning förutsätt-är
ningen för verksamheten. Det finns inga direkta skalfördelar
eller möjligheter bygga unika kundrelationeratt inom stan-upp
dardsjöfarten. Traditionellt har bulk-, general och råolje-cargo-
marknaderna räknats hit. SverigeI delarär BN:s, Thunbo-av
lagens och Nordström Thulins verksamheter exempel på re-
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rederiverksamhetGrekiskstandardsjöfart. ärengagerade iderier
ocksåvilketsjöfart,dennainriktaduteslutande typnästan av

medstrukturrederinäringensgrekiskadenavspeglar sig i
finansiellabetydandemedflexibla rederierochsmåmånga re-

surser.

förväntasochmarknadenomfattar 20 %Kontraktssjofart avca——
standardsjö-utvecklad variantöka till 35 %. Den är avenca

produktendärmycket,betyderkundrelationenfarten där men
krävslyckasavancerad. Förtekniskt gottbehöverinte attvara
flottaochkostnadernakontrollgod storrenommé, över somen

Skalfördelarnareguljära är stora.ochkan transporter.tätage
TärntankochTankers, Stena RoRoUnitedMaritime,Concordia

exempel.svenskaär

och förväntasvärldsmarknaden%Industrisjáfart 5utgör avca-
ytterligaresjöfart ligger ett%. Dennatill 10 typväxa avca

vill lyckasrederikunden. satsaEtt attnärmaresteg genomsom
kunderssinalösakunnasjöfart måsteindustriell trans-på

Gorthons, Line,TorBNtänkbaraportproblem på bästa sätt.
med det.har lyckatsLineoch StenaShippingEngström
respektivebil-med sinaSilja LineochWalleniusrederierna

exempel.svenskasådanafår ocksåfärjekoncept varaanses

förväntas ökavärldsmarknadenmed %Specialsjofart 7 avca-
produkt.unikteknikenviaochtill 10 % representerar enca

industrisjö-medmycketmarknad har gemensamtDenna typ av
Exempelförñnad.teknisktfårfarten ännu mervaramen anses

avanceradeflytandesjöfartpå sådan är transporter gas,av
dessa mark-Vissaspecialarbetsfartyg.kemikaliefartyg och av

kontraktsjöfart.betydande dragmedkombineras ocksånader av
Sverigespecialsjöfart idrag ärrederier harExempel på avsom

Röda Bolaget.Maritime ochLaurin
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SJÖFARTST RAT E GISKA T YPER av

Kontraktss‘6fart- lndustris6fart2
Fåleverantörer Fåleverantöreru .Ekan.skalfördelari flottanL.. Ekon.skalfördelari flottanu .Någorluudahomogenservice Specialiseradservice. .E LikVidflfldfflhafldsmarknnd Svårandrahandsmarknadu .Närakundrelationer Skräddarsyddadproduktern .w

N O OM C QV"" c Iå Mångaleverantörer Fåleverantörer. .Ingasknlfiirdelar skalfiirdelarInga:- u .å Homogenservice Specialiseradservice. .Likvidandrahandsmarknad Svårandrahandsmarknado . .Litenkundkonta Direktkundkontakt. .N btandardsjotart Speclalsjiifart
inå Service differentiermg

un:su men:paptuuenlnlim...utmWntgeluulsmvpme.. av

Figur 3.1 Typer strategiska sjáfartsmarknaderav

De fyra strategiska marknader beskrivitstyperna av som ovan
och det oftagår inte placerautgör enskilda rederier iextremer att

Överentydiga positioner i matrisen. förekommeråren också att
både rederier och marknader ändrar karaktär grund tekniskaav
innovationer och förändringar i lastägarens på Etttransporten.syn
exempel Stena Line började inom standardsjöfartenär för attsom
därefter i fárjetrafiken utveckla industrikoncept. Med deett nya
höghastighetsfartygen befästs denna position ytterligare samtidigt

inom Stenasfáren fortfarande har inslag renodladsom man av mer
standardsjöfart.

3 15-1225
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rederiersnågraexempelredovisastabellnedanståendeI
mark-fördelningöversiktligtillustrerarTabellenmarknader.

nader.

marknaderoch derasrederiersvenskaExempel påTabell 3.1.

SpecialIndustriKontraktStandardRederi

XXXBN
XTankerUnited

XXXStenasfaren
XWallenius
XXLineTor
XLineSilja
XSweferry

XXICB
XACL

XXXNT
XCementa
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SJÖFARTFLOTTAN PER STRATEGISK TYP AV

páBaserat fartygens i BRTvolym

°°;Moran

KONTRAKT

SPECIAL

INDUSTR

0 20 80
PROCENT

Killer:Esfrnnl SjblnrloruAnalysIndianDuonav
på ISL FnirphyLloyds. och urntyp

Figur 3.2 Rederimarknaderna strategisk marknadtypper av

Sjofartsstrategierna

Beroende på karaktären i de enskilda marknaderna kan rederierna
med olika strategier.treoperera

Cyklisk anpassning
Lågkostnad
Differentiering

Lågkostnad och cyklisk anpassning de dominerande strategiemaär
inom standardsjöfarten, deras betydelse minskar i takt med attmen
marknadskaraktäristiken övergår i kontrakts-, special- och/eller
industrisjöfart.

Cyklisk anpassning bygger ständiga förändringar i
kapacitetsutnyttjandet. Ett lågt kapacitetsutnyttjande innebär att
frakt- fartygsprisernaoch sjunker. Redarens alternativ läggaär att

vilketfartyget, också medför kostnad. Därför kan fartygupp en
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medtaktdriftkostnaden. Iden lägstaunderfraktpriserförsegla
stigerprisernakapacitetsutnyttjandet ochefterfrågan ökarstörre

dagkapital. Densittavkastningfåbörjarredarenoch
täckskapitalkostnadernybyggesnivå därdenfraktpriset når ett

överskott änenda år störreärfartyg påäldrekan ettettett somge
andrahandsvärdepåverkar dessgivetvisvilketinköpspris,fartygets

positivt.
nybyggnation kanoch/ellerandrahands-Inköpstidpunkt av

Varia-med %.lastenhet 20-30transportkostnadenförändra per
marknad/fartygkonjunkturen,istyrkanpåtionen beror typen av

Rederiernasellerandrahands-sig nytt tonnage.och det rör omom
förmåganfunktion överattlångsiktiga vinst är enaven

köp/sälj-beslut. Dettabefraktnings- ochkonjunkturcykel fatta rätt
kostnaderlågastyrka,finansiell samtbetydandeförutsätter

marknadskunskap.ochomvärlds-
5-8 år,konjunkturcykelunderfluktuerar,Priserna uppen

optimaladeninnebärefter balans. Det attständig jaktioch ner en
inköpsbeslutellerförsäljning nästanbefraktning,förtidpunkten

rederi-räkenskapsårunder typinträffar oavsettaldrig avsamma
marknad.
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..

Ta leverans nybygge ochav någraSälj andrahandsmåntidsbamm 35.43
ochleller nybyggen.
AZ

Beställ Tidsbefraktanytt
mån.24-48

Köp andrahand
‘9

Ta leveran tids-gammaltav
11d efrakta betraktat kör 0tonnage spot

mån.36max 5-8 ar
sin.,

Figur Portféljfilosofi3
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till varandrakopplade ärrederimarknaderalla ärEftersom
special-industri-,inomviktiganpassning ävencykliskföljaktligen

väljer börmarknadvilkenkontraktsj öfarten. Oavsettoch manman
lyssnandestandardsjöfarten öratill ettrelationhadärför somen

marknaden.mot

Konkurrenskraften

funktiongenerelltkonkurrenskraft kan sägasrederis avEtt vara en
arbets-tekniknivån,lasttypen,traden,marknad,strategisk typ av

funktionUtfalletkompetensnivån. ärochkraftskostnaden aven
kom-enskilda företagensoch deförhållandenanationelladebåde

kansvenskaromfattningvilkeniocksåDetta styr sompetens.
konkurrensutsattinternationelltnäringen. Jui enmerengageras

mindredestoprodukteroch dess är,produktionsfaktorernärings
tillåtsnäringenförutsattförhållandena,nationella attdebetyder

internationellt. Ju störregällerförutsättningardemedarbeta som
konkurrensförutsättningarna,internationelladetillanpassning

för konkurrens-kompetensfrågornaochbolags-betyderdesto mer
kanunderleverantörssystemtilltillgångenkraften svarasamt som

Även mellanrelationenpolitiskadenteknikutvecklingen.för
myndigheternaochbetydelse dåioch statennäringen växerstaten

sjö-internationellaolikaoch ii EUintressensvenskaföreträder
fartsorgan.

ramförutsättningarSjöfartens3.2

rörande ekono-sambandkomplexapåverkasSjöfartsnäringen av
förhål-ekologiskaochpolitiskaliksomhandelochmisk tillväxt

sjöfarten.ochekonominlanden rörsom
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Ekonomi och handel

I världsekonomin i dag industriländema för drygt 50 %svarar av
totala beräknatBNP i köpkraftsparitet och 70 den% av samman-

utvecklingsländerna för 40 % BNP ochtagna exporten samt ca av
25 % exporten.av

Den internationella utvecklingen visar med hänsyn till en
justering för nedgången i forna Sovjet tillväxten i världs-att
ekonomin i oförändradprincip varit mellan de två perioderna
1977-1986 och 1987-1996. jämförelseEn visar docknärmare
påtagliga skillnader mellan perioderna. Under perioden 1977-1986

världens BNP med 3,4 år och världsexporten% medväxte per
3,7 vilket förhållande%, på Under1,1. periodenettger

förväntas1987-1996 tillväxten bli i3,2 BNP och 6,2 i exporten,
vilket förhållande dvs. förhållandet1,9, mellan tillväxtenettger
och dubbelt så hög under den lperioden.nästanexporten var senare

TILLVÄXTGLOBAL GENOMSNITTLIG 1996 2005-
"3-6-3-2 FORMELN"

Å 6%
d

å

a

n

0 BNP HANDEL DWT

2-3%Händer Högmha-regional 2-3%révaruhandel Expansionoch
ersättning flottanavintar-reglonâl5-7%U-lander Lägre 6-9%container Kortaredistanser

Kill:ssmnamAnalysInsulinhuse

GlobalaFigur 3.4 utvecklingstendenser
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dras ned1977-1986periodenunderförSiffrorna exporten
jämförelseråolja.handeln med Närminskade görsdengrund av

entydig.bildenutvecklingsländer blirenergiexporterandemed icke
itillväxthaft snabbareharutvecklingsländernaframgårDet att en

mellan BNP-relationenbetyderDetandel BNP. attexportens av
industri-mellanbli densammapåexporttillväxtenoch väg attär

Medutvecklingsländerna.energiexporterandeoch de ickeländerna
industri-iår%intervallet 2-3igenomsnittlig tillväxt peren

årdet 7-10utvecklingsländerna,iåroch % tarländerna 5-7 per
världs-andellikanåutvecklingsländernaför storatt aven

itiden Ökar BNPdenUnderindustriländerna.ekonomin som
med 20 %,industriländernaoch imed 50 %utvecklingsländerna

energiexporterandeickefrån defördubblasvilket gör exportenatt
industriländerna.från%med 50och ökarutvecklingsländerna

tillväxt-förutsatt7-10-årsperiod,alltså underskerDetta sammaen
1987-1996.periodenförsiffror som

Found och OECD ärInternational MonetaryVärldsbanken,
global tillväxt i%med 3räknarinstitutionerexempel casom

utökade handels-åren. Det10devärldsekonomin under närmaste
inom Europasamarbetetekonomiskautvidgadedetutbytet och

% år.1,5regionenitillväxtberäknas skapa perextra caen
medhandel inom EUökadberäknastillväxtDenna caengenerera

1992miljarder USD i350innebärvilket2010,fram till år35 %
Sveriges DetBNP.två gångermotsvarandepenningvärde ellerårs

BNP-tillväxt 200beräknasGATT-avtaletträffade extraenge
år.miljarder USD per

hållerråvaruexportörerutvecklingsländernaBilden somav
halvfabrikat %År 5hel- ochförändras. 1970 exportenatt avvar

i1993 nästanunder årförtotaladeras att uppeexport, varaav 4den%. Europa60industriländemas ärmedjämföra%,25 att
strukturförändringama inomochvolymutvecklingenregion där

europeiska ländernasde%70nått längst. Närahandeln har av
inom regionen.handel sker

halv- och hel-medhandelökadOmstruktureringen mot en
utvecklingsländerna innebärindustrialiserade attdefabrikat i mest
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den regionala handeln står inför stark volymökning. Speciellten
påtaglig Östern.blir sannolikt denna utveckling i Fjärran Parallellt
med den ökade frihandeln och tillkomsten World Trade Organ-av
ization pågår utveckling bildandet allt ekono-mot störreen av
miska handelsblock, Östern,främst i Amerika, Europa och Fjärran

Wvilket ytterligare kan förstärka den regionala utvecklingen.

GLOBAL EXPORT
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Figur 3.5 Viirldsexporten

Helhetsintrycket omvärldsanalys enligt den bedöm-av en ger
ning förs fram i SAI:s underlag positivt utfall vadettsom avser
förutsättningarna för tillväxt, det inte saknas hot.trots Därtillatt
kommer miljökraven har skapatatt positiva efterfrågeeffekteregna

betydande möjlighetersamt till affärsutveckling, vilket bör bidra
positivt till tillväxten i framtiden. Det därför rimligtär att anta en
global BNP-tillväxt under perioden 1996-2005 på 3 % âr ochper
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lågrelativtochårmed %6handelniglobal tillväxt enperen
räntenivålägre över2-4 %intervallet samti eninflation en

konjunkturcykel. i
enligtbl.a.kan,utrikeshandelnsvenskadenUtvecklingen av

ungefärpåsammanfattas2020till årframExportrådets prognos,
följande sätt.

%varit 2,8har1983-1988periodenunderBNP-tillväxtSvensk
%med -0,3negativ1988-1993periodenunder perochårper

år.

byggertill 2020årframutvecklingen prognosernaBeträffande
antagandeförsiktiga95LULångtidsutredningsårs1995på
den lägstainnebärvilketår,%1,8BNP-tillväxt perenom

OECD-ländema.itillväxttakten

förutsättsimportenliksomsvenskatotala varuexportenDen
framvärdeiår%med 4,5Långtidsutredningen växaenligt per

Exportrådet.enligtsiffrahögvilket2020,till år är en

denandelungefärmottagitharEuropamarknaden avsamma
minskning kanefter årår anas.svenska exporten svagenmen

svenskaden exporten,%731993år emotEuropa tog avca
Östern marknads-övrigaoch9 %Fjärran10 %,Nordamerika

2020till år%. Fram8tillsammans prognos-områden anger
liksom%till 67Europaandelenminskningmodellen aven

tillandelenökningoch%till 8Nordamerikatillandelen aven
medimportenÖstern Förändringarna%.till 15 av-Fjärran av

följa mönster.förväntasländerfördelningenseende på samma

mycketÖsteuropa frånökamedhandel antasSvensk enmen
förbetydelsemarginellhaendastkommernivå. Den attlåg en

länderområden.olikapåfördelninghandelns
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Sveriges exportmarknadsandelar har långsiktigt haft vikandeen
trend. Om tillväxten svensk skall kunna ske med 4,5 %exportav

år antagits i LU 95 förutsätter det Sverige kan öka sinattper som
andel världshandeln BNP-tillväxten förväntastrots attav vara

Fördelningen vår handel på olika länder förändras docksvag. av
mycket litet.

Transportutveckl in gen

Utvecklingen godstransportema i Europa har i princip följtav
BNP-tillväxten de 20 åren. tillväxtenNär sjunker tenderarsenaste
godstransporterna sjunka något och tillväxten ökar iatt närmer en
konjunkturuppgång tenderar godsvolymerna öka BNP-änatt mer
tillväxten. Personresandet har framför allt ökat funktionsom en av

växande innehav privatbilar, vilket också liggerett bakom denav
snabbt växande färjetrañken.

Godstransportema på har under de 20 årenvägarna senaste
vuxit kraftigt från andel på till50 70 %. Järnvägens andel haren
under period sjunkit från 28 till 15 % och kanaltrafikensamma
har förlorat andelar från 14 till Pipelinetransporterna9 %. har
minskat från 8 till 5 %. Den växande lastbilstrafiken har fåttockså

följd lastbilarna för allt andelatt större transport-som svarar en av
arbetet. Lastbilarnas dominans gäller framför förallt korta trans-

under fem mil.porter
Bilarnas, både lastbilar och personbilar, växande andel detav

totala transportarbetet och den andelen korta visarstora transporter
tydligt på den mycket höga tillväxt skett i de lokala/regionalasom

Det också vägledningtransporterna. vad orsakarger en om som
kapacitetsproblemen i dagens Det inte de medellångavägnät. är
och långväga orsakar dagens trañkinfarkt itransporterna som
centrala Europa.

inrikesDe transporterade godsvolymerna lastbilpå iSverige
minskade år 1993 jämfört med år 1990 med från19 %, till388
315 miljoner En del minskningen faller påton. stor av varu-

hänförliga till byggsektorn,är schaktmassorgrupper t.ex.som som
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jord,År miljonertransporterades 101 sten,ton1993och betong.
år 1990. Transportermiljonermed 156sand jämförtoch tongrus

ochmaskiner, transport-metaller, apparaterarbetenmetaller, avav
med år 1990,jämfört%30medminskathar näramedel men

miljonervolympåverkan. 60mindre tonharsådana envarugmpper
och1993skogsindustriprodukter årochskogsråvarorutgjordes av

1990.sedan årmed 8 %ökathardessa transporter
drygt 501993järnväggodsvolymtransporteradInrikes var

Lapplandsmalmutgjordesmiljoner23miljoner ton avton varav
jämvägstransporteradeskogsprodukter. Demiljoneroch 11 tonca

eftermiljoner30 tonkonstantrelativtliggervolymema ca
järnmalm.exkluderatår 1984,

fartygpågodsvolymentransporteradeinrikestrañkiDen ren
avsåg53 % transportermiljoner131993 avår ton, varavcavar

uppvisarfartygstransporterInrikesmalmer.%11 enolja samt av
sikt.långutvecklingstrendvikandelångsamt

dominerande transportsättetklartdetLastbilstransportema är
300 kmkm. För över300under transportertransportavståndför

tonkmitransportarbetet ärmättochsjötransporternadominerar
tillsammans.och tåglastbilarförlikahär stortnästan som

fartygstransporterinrikesför1993Medeltransportsträckan år var
förstkm. Det82 trans-ärlastbilstransporterförochkm526
järnvägtransportarbetet över-km300portavstånd över som

lastbilarnas.stiger
periodenunderkanutrikeshandelnstuderarOm närmareman

årtotaltmed 4,9 % noteras.volymtillväxtstark1982-1985 peren
Perioden%.7,2starksåinomTillväxten exporten somvar

totalt %1volymtillväxt,måttligmedperiod1986-1989 pervar en
intetillväxttakten återökade1990-1993periodenUnderår. men

1982-1985.periodenförstadennivåtill somsamma
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Utrikes varutrafik 1982 10001993 ton-
påExport fördelad transportsätt
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Figur 3.6 Sveriges fördelad på transportslagexport

Utrikes varutrafik 1982 1993 1000 ton-
påfördeladImport transportsätt
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Figur 7 Sveriges fördelad påimport transportslag
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följande drag.utvecklingenuppvisarSammanfattningsvis

väsentligafinnsexportvolymerrespektiveimportvolymerFör
transportmedelsvalgällerdetskillnader när

tillväxttaktväsentligt högre änharlastbilstransporterna en-
och import,både inomvolymtillväxtentotala exportden

inomsnabb tillväxtuppvisarjärnvägstransportema en-
totalaöverskrider denväsentligttaktiexporten somen

förhållandet detimporten motsattavolymtillväxten. Inom är
årendeunderutveckling senastenegativmed somen

kraftigt förvärrats,

tillväxttaktlägreuppvisatlångsiktigtharsjötransporterna en-
tillväxttaktlägreväsentligt änochvolymernatotaladeän en

tillväxt-dockde årenUnder ärlandtransporterna. senaste
itillväxtenhögreimport något änsjöburentakten inom

importvolymer,totala

lägrehar sjötransporternaårenunder de senaste en-
detinom importen ärtillväxttakt inom trots attänexporten

tillväxt-haft den högstahartotaltexportvolymen settsom
år,takten per

konjunktur-årensunder deharsjöburen senasteexport-
tillväxttaktennivåtillåterväntuppgång inte somsamma

andradevilket transportsätten1982-1985,under perioden
volymtill-indikerartendensenlångsiktiga attgjort. Den

sjöbureninom export stagnerar.växten

sjöfartentraditionellavarför dentillförklaringarhittaFör att
kon-minskadvolymtillväxt ochvikandelångsiktigthar enen

landtrans-medexportindustri jämförtsvenskkurrensförmåga hos
be-fördjupasmåste analysenfárjetrañk,medkombineratporterna
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tydligt. Det nödvändigt studera tillväxten, liksomär att trans-
portmedelsval för varje Utvecklingen kan bero påvarusegment. en
omfördelning volymer mellan också påtransportsätt attav men
produktsammansättningen förändras och tillskottsvolymema iatt
högre fallergrad landtransportema. Notabelt förändringarnaär

skogsindustrins får tjäna exempeluttransporter, ettav som som
den pågående strukturförändringen med avseende transport-
medelsval och kan några ledtrådar till möjliga förklaringar.som ge
Utvecklingen med snabb tillväxt landtransportema innebären av

färjetrafiken ökar i motsvarande grad, vilket f°ar långsiktigatt som
konsekvens flödena färrekoncentreras till antal syd- ochatt ett
västkusthamnar.

iStrukturen där sjötransporten historiskt perspektiv varit denett
långa länken i transportkedjan och med relativt kortamatatssom
landtransporter inom hamnarnas omland har ändrats i takt med
landtransportemas utveckling. förhållande gäller främstDetta de
ökande hel- och halvfabrikat, lastbilarna hardärtransporterna av

konkurrenskraft.störreen
Nedan sammanfattas förnågra karaktäristiska drag utvecklingen
skogsindustrins till kontinenten.transporterav

Koncentration skogsindustrins till de niotransporter storaav
mottagarländema i den totala exportökningenEuropa var-
37 % och till de nio länderna ökade med eller69 %exporten
2,5 miljoner ton.

Andelsförändringarna mellan betydande.transportslagen Avvar
exportökningen gick miljoner till sjöfarten,0,3 miljon1ton ton
till järnvägen och miljoner till lastbilarna.1,2 innebärDetton

volymerna fartyg ökat frånpå med 9 % år 1985, på järnvägatt
46 % och på lastbil den tillföll128 %. Av ökning sjö-som
farten kommer från80 % Norrland.över

och har fastaMassa- pappersindustrin kunder med ökande krav
tillförlitlighet, frekvens kortare leveranstid, vilkettätare samt
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tilllagerfunktionenflyttatbrukendeinneburitbl.a. storaatt
kontinenten.

Ökat exempeloch M0D0,mellan SCA ärsamarbete, ettt.ex.
termi-effektiva fartyg,ökad frekvens,nåsamarbete förpå att

långsiktigti fortsattlasthanteringsmetoderochnaler ett engage-
sjötransportsys-konkurrenskraftigtsäkerställaför ettattmang

tem.

returvolymerfåföraktivt attarbetar ocksåFöretagen att genom
tillEnglandochkontinentenfrånlinjeserviceprincip erbjudai

Bottenhavet.ochOstersjönisvenska hamnarflera

högvärdigamed alltminskarOrderstorlekama pappers-mer
fm-medtio ordergålastbil kan överprodukter. I t.ex.en

utnyttjande last-högtpåkravenSamtidigt ökar ett avpapper.
kostnadseffektivitet.fåförbäraren att

degrundrollstarkareNorrland harSjöfarten från aven
medi höjdkanbrytpunkttransportavstånden. Enlängre anas

myckethaftlastbilstransportemadärsöderutGävle och en
utveckling.snabb

avlägsetbedömsskogsprodukterförfartygSnabbgående vara
med verk-jämförtlågvärdigarelativtprodukternaeftersom är

produkter.stadsindustrins

kassett-medlasthanteringeninomTeknikutvecklingen t.ex.
konkurrenskraft.sjöfartensstärkersystemet

nivårelativt konstantliggerInom massaexporten, ensom
och där-1990till årsjunkit framfartygtotalt, har volymema

volymökning harmotsvarandemedannivåvarit påefter samma
betydligtJärnvägeninom landtransporterna. transporterarskett

bilarna.änmassamer
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har andelen fartygstransporterati värde,För mättexporten,
varit relativt konstant förlastbilarna ochgods minskat, ökat för

järnvägen.

lågvärdigafrämst för depotentialJärnvägen utgör meren
verkar ha sketttidningspapper. Detochsegmenten, enmassa
till land.från sjöviss överföring massatransporterav

konkurrensvillkorsärskildaSjofartens

Sveriges sjöburnadelendominerandeDen transporterav
utlandsflaggade fartyg.ombesörjsca 75 % av

handelsflottor förnationellautflaggning olikaFrågan attavom
kommersiella kon-därmed stärka denkostnadsfördelar ochuppnå

spörsmål i sjöfarts-återkommandekurrenskraften har varit ett
Sjösäkerhet och underdecennier.sammanhang sedanpolitiska

for diskussion iföremålhar varitmiljöfrågornatid ävensenare
ochombordanställdas ekonomiskaliksom dedessa sammanhang

sub-undermåliga fartyg, s.k.villkor. Hela frågansociala om
Bildenblickpunkten.kommit istandards har och ärships, mermer
generellaenkla ochkomplex och någramycketsammantaget
standardDåligåstadkomma.eller lösningar svåraslutsatser är att

flagga inteliksom nationellmed utflaggning,inte liktydigtär en
avseenden.standard i allatillfredsställandegaranterar

illustreras inteliberiaflaggade fartygstandardEtt mått attav
svenskflaggade.deeuropeiska hamnarfår fler nyttjandeförbud i än

anmärkningar, baserat påflaggor fickde 23Av mestsom
industriländer defartyg år i 16hamnstatskontroll 00011 perav ca

dvs.register majoriteten,utgjorde nationellaåren,senaste tre
registerlandet.finns iregister där fartygenägaren av

fartygensvenskkontrollerade utlandsflaggadedet gäller deNär
svenskflaggadeoch dedekan konstateras änär störreatt yngre

sjöfartsnäringen hardel den svenskaoch det i dennaäratt som
utvecklats.
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KVARHÅLLANDEPROCENTFLAGGSTATER MED EN
ÖVERSTIGANDE ÅRS GENOMSNITT3

40
Genomsnittligt KvarhállandeI Ekvarhållande snittöver30

O-Då
200 —oIQ
10

0
cmwcocgcficcmcfimgcoccvuu%§9åä%gåg§8§ög§§å§%$§åâ
-x...,°:,= N29.: NNE-Z:-vn5 9a Cg a VU un:.o m--,§OE£-,"~5Jn..JUJOE: - migiê 02

Bekvaimllghetsflagg"
SAIKälla:Secr. StateControlAVGDET#ParisMemo.ofUnderstanding

Flaggor anmärkningar hamnstatskontrollFigur 3.8 med vidmest

Internationella register i många fall förknippade med lågaär
löner och social standard. Syrien leder anmärkningarna och

ÄvenGrekland med listan. lågkostnadslandpå Rysslandär ett som
har handelsflotta under andra flaggor28 % sin den ryska,änav
förmodligen för kunna få internationell finansiering ocksåatt men
för slippa stämpeln dålig kvalitet och risken förloraatt attav
frakter.

finns i dag inget generelltDet och entydigt samband mellan
s.k. internationella ochregister International WorkersTransportav
Federation ITF definierade bekvämlighetsregister och låg ekono-
misk/social standard, låg säkerhets- och miljöstandard.
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flottor,nationellahelttilllyckades återgåOm somman
förmod-skullearbetskraftskostnaderna,nationellareflekterade de

deslåssjöfartsländertraditionellarederier i utligen de flesta om
statssubventionernainnebärsubventionerades. Dettainte att sanno-

Ökadgamlatill dettillbakagår systemet.ökarlikt om man
UNCTAD-kodform ärnågonellerkvoteringreglering avgenom

ökadpekarverksamhetglobalalldå motosannolik,också
ingentingföljaktligenfinnsreglering. Detminskadochfrihandel

fram-förarbetsmarknadenellerrederinäringentyder attsom
dag.internationell imindre änsjöfolk kommertidens att vara

ökadskettocksåhar detdecennietUnder det senaste en
debekostnadpåmiljöfrågomaochsäkerhets-fokusering av

deinnebärfrågeställningarna. Det attsociala/ekonomiska so-
problemmiljömässigaochsäkerhets-ciala/ekonomiska, re-som

nationelllösas påkunnainte kommermedbrottasderinäringen att
deochför EUinomlösasmåstebasis. Problemen ramen

inter-för defrågadetdvs.sjöfartsorganen, ärinternationella en
politikerna och nä-arbetstagarorganen,ocharbetsgivar-nationella

rederinäringen,iFörändringen motintresseorganisationer.ringens
ocksåsannoliktinnebärarbetskraftsmarknad, attinternationellen

sjöfartsområdetinomverksamhetenfackligaden internationella
förglobalt intressefinnsdå detstarkarekommer sig ettväxaatt

detta.
EU,inomfinns,flaggstatskonflikter t.ex.inbyggdaDe som

reglerna. Intehomogeniseringmedtidinnebär detatt tar aven
och högvärldstonnagetmed %minst Grekland, 19 genom-av

ochregleringarsigsnittsålder flotta 19 årsin motsätter
Även motiv,med andraandra nationer, mot-skärpta krav. men

inom EU.byråkratiseringinflytande ochsig överstatligtökatsätter
intressegemenskapväsentligtdäremot störrefinnsDet en

skärpningartill fortsattaledakommerhamnstatemamellan attsom
tendensertydligaocksåfinnsmiljökraven. Detochsäkerhets-av

tankrederiernasintresseorganisationer,viasjälvsanering,till som
International Associ-IACSklassningssällskapensochIntertanko

Societies.Classificationofation
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När det gäller de tidigare omfattande varvsstöden leder be-en
dömning till beställarstöden i praktiken på reducerasatt är väg att
till noll, medan kreditgarantier, lokala stöd, offentliga inköp, för-
yngringsstöd till nationella flottor, utvecklings- och rationa-
liseringsstöd, FoU allmänna industristöd kommer kvarstå.samt att
Till denna slutsats bidrar också generellt kommeratt attvarven
produktionsmässigt ligga genomsnittlig nivå liggeren som ca
20 % de årens nivå under deöver 10 åren. Kon-senaste närmaste
junkturmässigt kan dock förväntas svängningar i orderingången
och variationer mellan olika fartygstyper, det kommerstora men
sannolikt inte inträffa chockartad nedgång efterfrågani påatt en
varvskapacitet, vilket skedde under 1970-talet då orderingången
föll från 100 miljoner dwt till 10 miljoneröver dwt under en
femårsperiod och utlöste den subsidievågen. Varvssub-senaste
sidieepoken, vi lärt känna den under de 20 åren, ärsenastesom
enligt den bedömning förSAI fram i princip över.som

IT-utvecklingen redan på ändra på de operativaär väg att
förhållandena inom sjöfarten. dag tillhörI dokumentlösa skepp-
ningar vardagen och hamnarna bygger kommunikationssystemupp
med information godset, vilket genomgången i hamnengör attom
blir snabbare.

Det väsentligt beakta den allt viktigareär anknytningenatt
mellan och informationstekniken, möjlighetertransporter som ger
till betydande produktionsrationaliseringar, också väsentligmen en
utveckling kundrelationerna och ökad säkerhet. främstaDenav en
och kanske revolutionerande effekten sikt kommermest
sannolikt inom organisation, och marknadsområdena,management
då obalanser i trafikflöden och transportkapaciteter utgör stora
kostnader både för samhället och den enskilde Kom-operatören.
munikationskapaciteten och tekniken för informationsutbytet finns
redan, dock saknas internationellaDet säkerhets-ännu systemen.
och miljöarbetet också förändras med alltär väg att mer
allmänt tillgänglig information fartygen och operatörerna.om
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sjöfartsnäringensvenska3.3 Den

svensktden delpåbenämningensjöfartsnäringSvensk är av
ellersjöfarteninomverksamförvaltningnäringsliv och ärsom

förnöden-utrustning,försörjningsled såsomsjöfartensinom egna
utbildningförsäkringar,bärgning,lotsning,hamntjänster,heter,

beskrivninganvänds oftakluster nät-Begreppet somm.m.
viktiga näringar. Begreppetnationellt är nyttformarverk mensom

viktigspelathistorisktoch hargammalföreteelsen settsjälva är en
industrin,metallurgiskasvenskadenbl.a.roll utvecklingeni av

sjöfartsnäringen.ochlivsmedelsindustrinverkstadsindustrin,
all-densjöfartsnäringen följersvenskadeninomUtvecklingen
ochhandelspecialisering,ökadutvecklingen motmänna

arbetar interna-de företagbådegällerkommunikation. Det som
iinternationella sjöfartendenbetjänarföretagtionellt och de som

service-och olikamäklarnahamnama,Sverige agenterna,som
ochvärldsbefolkningen%dag 0,2iSverige harföretag. avca

världens%ändå for 1,2världens BNP,0,8 % avmen svararav
sjötransport-%ägarmässigt 2,0kontrollerarochexport/import av

blandtolfteplatsSverigevilketvärlden,kapaciteten i enger
har i dagrederinäringensvenskasjöfartsländer. Denvärldens en

ocksåkontraktssjöfartenochindustri-främstställning istark men
svenskavisastanksjöfarten attstyrka inomrelativ avsomen

isjundeplatsmotsvarandetankfartygkontrollerarintressen en
världen.

nätverkSjofartsnciringen ett—

aktörerhär denäringenbeskrivningengrund för tasSom somav
rederierna,dvs.näringen,ikärnantraditionellt utgöra agen-anses

knutnaunderleverantöreroch de ärhamnama, somterna, varven
till dessa aktörer.

520drygtvisarföretagtotalt 600 attgenomgångEn av
kanunderleverantörsföretagochhamnar,rederier, agenturer, varv

totalt1993årföretagi näringen. Dessa omsatteingåanses
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miljarder43,5 kronor och sysselsatte 27 000 Ca 33 000personer.
beräknas därutöver sysselsatta med levereraattpersoner vara varor

och tjänster till näringen, direkt eller indirekt via mellanhänder,
bl.a. övriga transportnäringar, privata tjänsteföretag, petroleum-
industrin och verkstadsindustrin. innebärDet sjöfartsnäringen iatt
Sverige skapar sysselsättning åt totalt 60 000ca personer.

Relationerna inom näringsnätverk inte enbart kom-ett är av
mersiell inrymmerDe kunskapsövertöring, antingennatur. även
via leverantör-/kundförbindelser, utbyte arbetskraft ellerav gemen-

forskning och utveckling. Utan detta samspel, för svensksam som
del har skapat tekniskt och kommersiellt försprång inom fleraett
marknadssegment, försämras möjligheterna till fortsatt positiven
utveckling, inte bara för rederiverksamheten också för helautan
näringen. NordeuropeisktI perspektivett satsas stora resurser

utveckla sjöfartsnäringen och Sverige kan dra fördelatt dessaav
satsningar, vi själva bidrar aktivt med kunskap ochom egen
kompetens.
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SJÖFARTSNÄRINGSVENSK

nätverkett --

SKGPPS- agenter
mäklare
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mäklare

Finansiering

Klassnings-
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SjbjufisterHamnar
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nätverkSjofartsniiringen3.9Figur ett
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SJÖFARTSNÄRINGEN 1993

I79
3: 20

Rederier Skeppshandel stödtjänster Utrustningslev. Sjöfartsverket
Mäklare/agenterHamnlstuveri Varv-civila Teknikföretag

I Cl EAntal företag Sysselsättning Omsättning

Kill sammaAnu/utram:unik

Figur 3.10 Antal företag, sysselsättning och år 1993omsättning

Rederierna

Beskrivningen den svenska rederibranschens struktur baserasav
enbart på data från rederi- och managementaktiebolag registrerade
i Sverige. Med denna avgränsning omfattar den svenska rederi-
branschen 250 aktiva rederi- och managementaktiebolag,ca av
vilka 195 företag driver kontinuerlig rederiverksamhet. Totalt

dessa företag 27,3 miljarderomsatte kronor under år 1993. Till det
kommer ytterligare 0,5 miljarder kronor i rederiverksamheterca

bedrivs företag inom andra branscher. Det innebär densom av att
Sverigebaserade rederiverksamheten totalt mil-27,8sett omsatte
jarder kronor år 1993. Omsättningen i utländska rederidotterbolag
beräknas till 12 miljarder kronor. Beräkningen baseras påca
17 rederiföretags koncemredovisningar. Därtill kommer omsätt-
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direktägda utländska bolag.ningen i utländska intressebolag eller
i ochtotala svenskkontrollerade rederiverksamheten år 1993Den

kronor.utanför miljarderSverige beräknas därför minst 40omsätta

REDERIERNA1993

%

ao

60

40

20

0 55-19.920-99.92003993 100-199.9400

OmsättningSysselsättningAntal företag B1 D

år 1993ochrederier, sysselsättningFigur Antal omsättning3.11
storlekper

rederiverksamheten 14svenska 175Totalt sysselsatte den personer
rederiforetag.år 300 i1993, 13varav

antalsmässigtrederibranschen dominerasSverigebaseradeDen
omsättningsmässigtrespektiveoch sysselsättnings-små rederierav

företagföretag hade år 1993 154rederier. totaltAv 195storaav
företag ellermiljoner kronoromsättning mellan 20-100 peren

företag hade omsättningkronor, medantotalt 3,0 miljarder 16 en
företag eller totalt 18,8 miljardermiljoner kronor400över per

för omsättningenkronor. Uttryckt svarade de 69 %i procent av
och sysselsättningen.39 % av
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Färjerederierna svarade förår 1993 % sysselsättningen57 av
föroch omsättningen, medan28 % tank-, bulk- och RORo-av

rederierna försvarade 34 sysselsättningen och för% 53 %av av
omsättningen kyl, container m.fl. för 9 % sysselsättningensamt av
och 19 % omsättningen.av

Ca två tredjedelar rederiernas fraktintäkter kommer frånav
mellan utrikes och tredjedel fråntransporter orter transporteren

mellan Sverige och utlandet. Endast 3 % intäkterna kommerav
från inrikes Trampfartensjötransporter. svarade år 1993 för 46 %

de totala fraktintäkterna och linjefarten för 54 %,av men av
fraktintäkterna till och från Sverige linjefarten för 78 %.svarar

försvagningen den internationellaDen sjöfartskon-senaste av
junkturen med sjunkande fraktpriser och långsammare prisutveck-
ling fartyg tillgångarna främst fartygpå gjorde i låg kvar påatt
oförändrad nivå fram till år 1993. tillgångsvärdena iMerparten av

rederiföretag anläggningstillgångar formligger i i fartyg. Iett av
börsnoterade rederiföretag de bokförda restvärdena påmotsvarar
fartyg två tredjedelar anläggningstillgångama. kraftigaDenca av
deprecieringen den svenska kronan ledde tillsamtidigt attav
skulderna och räntekostnaderna kraftigt, medfördevilketsteg att
branschen redovisade förlust totalt miljarderpå 1,7 kronoren
år 1993. redovisade valutakursförlusten uppgick till drygtDen 0,5
miljarder kronor, vilket motsvarade omsättningen. Totalt1,8 % av

redovisade tredje företag negativt resultat eftersett än vart ettmer
finansnetto år företag med negativt resultat1993. Andelen var

inom den oceangående fjärrfarten, främst bland tankrede-störst
rrerna.

Den svenska handelsflottan

Alla fartyg till eller registrerad50 % i Sverigeägssom mer av en
Ävenjuridisk eller fysisk skall föra svensk flagg. fartygperson

svensktill mindre hälften svenska intressen får föraägs änsom av
flagg det registrerat i det svenska skeppsregistret. Förär attom
finnas med i fartyget minstdetta register måste 12 metervara
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finns handelsfartygenlångt. innebär i registretDet utöveratt en
och specialfartyg ñskebåtar,mängd mindrestor passagerar- som

bogserbåtar m.m.
svenskkontrollerade lastfartygTotalt fanns i maj 644det 1995

inbefrak-olika register,dwt registrerade i 46 144100över varav
demiljoner dwt.tade utländska fartyg på tillsammans 6,0 Av

svenskflaggade.dwt, 202644 fartygen 588 1 000över varavvar
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Svenskkontrollerade fartygTabell 3.1

Summaflaggflagg UtländskDWT Svensk1000
Procent

UtlandsBRTIBRTI AntBRTI Antsegment Ant

flaggDWTDWTDWT
646251040-622BRTOffshore 4
207177214239575BRT 33Pass.

266821664510037l DWT —
9067028038458 228522Bulk

10034911034910 100Kombination
6316513 15Container 2
87919145805114115Torflast 31
43365115 15946377152RoRo
921315112 2979302458 1Tank

320

88 158860717386300202 2DWTSumma

Analys Institutoch SjáfartensRedareföreningKälla: Sveriges
högreandelen blirvarförinhyrtdwt, inklusiveI % tonnage,av

än utan.

svenskregistrerade fartyg,fartygsvenskkontrolleradeMed avses
fartygregister ochfartyg i utländskadelvis ägdaellerhelt

år.inbefraktade under än ettmer
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Tabell 3.2 Svenskkontrollerade fartyg efter flagg

3332‘D€,9l.° FLAGG ANTALFLAGG ANTAL

Antigua 96 2114 Nederlandema39

24539Bahamas 47 Norge2 974

33Bermuda 2045 NIS 11 213

27Cypern 616329 20 Panama

156 4Danmark Filippinerna213

23Singapore 1 6684DIS 116

18Storbritannien 2969Finland 27

528St. Vincent8Frankrike 339

2023262 Sverige 2Grekland 75

369Sydkorea177Hong Kong 4

1585Tyskland270VItalien
0 soUSA4Japan 52

26Vanuatu49669Liberia 6
Övrigt 26552646Luxemburg

58890719SUMMA317Malta

Källa: Sveriges Redarejörening och Sjofartens Analys Institut
inklusive år inbefraktade fartyg.över ett

Vid jämförelser mellan olika länder kan inte ovanstående ta-
beller användas. Istället måste Institute of Shipping and Logistics
ISL analys Lloyds uppgifter fartyg brt ochl 000överav om ur-
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likartatanvändas då denna påsprungsland för sättägaren ett
täcker flaggstater.30

svenska och utlands-och inräknat bådeEnligt denna statistik
handelsflottanden svenskasvenskägda fartyg liggerflaggade

totaltolfteplats i världen medbrt på0001 transport-större än en
motsvarandemiljoner dwt 2 %kapacitet på 11,5 tonnagetavca

svenskkontrolleradetotaladetbrt. Av är1 000 tonnagetöver
utanför Sverige.registrerat83 %

ökarbruttodräktighet 300på fartyg medBeräknat större änen
miljoner ochtill drygt 13,9det svenskägda äventastontonnaget

svenska intressenkontrollerarberäkningenmed iinhyrt tonnage
miljoner dwt.19samlad kapacitet påfartyg med650närmare en

värld-sjöfraktkapaciteten iden samlade3 %Det motsvarar ca av
en.

dwt000registrerades fartyg över l97Under 1989-1994åren
med köpi sambanddet svenska skeppsregistret, 75i nyaavvarav

Underhem.fartyg flaggadesdvs. 22eller begagnade fartyg,
fartyg frånöverförasvenska rederier 35valdeperiod attsamma

Övriga överföringarutländska register.tilldet svenska registret
samband med köputländska rederier ibeslutadesstycken71 av

svenska fartyg.av
antaletunder hela perioden 1989-1994minskadeTotalt sett

för flerhandelsflottan med fartyglllastfartyg i den svenska att
deBeroendesvenska registret in.fördesfartyg det än attur

ökadeavregistreradevarit deharinregistrerade fartygen änstörre
kapacitetsökningendwt.lastkapaciteten med 000 Den154 största

den minskade påpassagerarfartyg, medanochnoterades på tank-
specialfartyg.bulk-, torrlast- och

sinrederistödet iår 1989, dåinregistreringarAntalet störstvar
tilldärefterinregistreringar sjönkAntaletnuvarande form infördes.

då beslutför hösten 1993,år med undantag1994, togs attom
kraftigtfartyg ökadeförlänga till utlandet såldastödet. Antalet

lika snabbt.för därefter sjunkamellan åren 1991-1993, att
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Andra verksamheter

Sjöfartsnäringen domineras omsättnings- och sysselsättnings-
mässigt rederiverksamhet. Denna karakteriseras i sin tur ettav av
fåtal rederier och många rederier.småstora

Underleverantörssidan före-består små och medelstoramer av
Återväxten tillpå rederisidan mycket låg och orsakernatag. är

detta kombination svårigheter få fram riskkapital ochär atten av
krångliga rederier.svenska regelverk för nyetableringar mindreav

Tabell fördelade omsättningsklass3.3 Antal företag per

SEK
100-199 200-399 Summa99 400

154 12 13 16 195
och 393 1014

2 2722
Hamn och stuverier 2 1 71

2 35
arv-civila 1 20

1 2arv-övr.
524
13

l l
22 522

Källa .S0fartens Analys Institut
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svenska sjö-denstödnäring kanexempel påSom tasen
miljoner1 728försäkringsverksamheten år 1993 omsattesom

ochbåde svenskaFörsäkringarfråni premieintäkterkronor av
till totaltuppgickFörsäkringsersättningarnautländska intressen.

återförsäkringsavgifterdriftkostnader,Eftermiljoner kronor.1321
drygtrörelseresultatdetfinansiella intäkteroch ettgav

miljoner kronormed 60förbättringkronor,miljoner141 en
påförsäkringsgivarenenskildamedjämfört år 1992. Den största

Ångfartygs Assurans-Sverigessjökaskomarknadenden svenska är
för 70 %Swedish Club,förening, ensamt avcasvararsom

premieintäk-och för 30 %premieintäkternäringens totala avca
världensAssuransföreningenrederierna.från de svenska ärtema

kaskoförsäkringar.försäkringsklubb förömsesidigastörsta
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3 jöfartsmarknadernaS

I begreppet sjöfartsmarknaderna ingår kedja leverantörs- ochen av
kundrelationer, allt från underleverantörer och rederier tillvarv
själva och rederimarknaderna. Generellt gäller rederier-attvarvs-

upphandling produktionsfaktorer till 95 % i inter-görsnas av
nationell konkurrens, medan och underleverantörernasvarvens
faktorkostnader prissätts till mindre 50 i internationell%än
konkurrens.

REDERINARINGEN

SJÖFARTS-FAKTOR- REDERIET
MARKNAD MARKNAD

Kapital KOST- lNTÅK FARTYGSTYPMARKNADSo
NÅDER TER ;arr TYP.A bK:-aits ui0 Kapital Frakter Komb. . ..frrjoâukt Standardräntor .BareboatavkasmmgMateriall LPG. .39°Dags -§;mtjänster - Special- .arbete :TweertTid0 gågâmeförsäkring z KontraktEgendrm

Rese Färior-. Köp Kryssning°b k -han: Industri.sälj... .
Övrigt.

GSM
SAIKälla:SjöfartensAnalysInstitutREDN#

Figur 3.12 En internationell tjänstenäring

15-12254
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varandra.länkade tillproduktsidanmarknader påSamtliga är
nybyggnadsprisernalänkad ochinternationelltVarvskapaciteten är

tidenolikamellankorrelation oavsettvisar översegmentstoren
gäller.fartyg detstorlekvilken ellertyp av

bruttodräk-medfartyg27 000världshandelsflottansAv enca
lastkapacitet,nominelldwt imiljoner672000, påtighet löver

antalnationer ochi tolvrederierkontrolleras %80 ett stort avav
för-samtidigt. Flottanmarknaderflera olikaiverksammadessa är

tiotalforsäkringsmarknad, klassasinternationell ettsäkras på aven
hundratalfinansierasochklassningssällskapdominerande ettav

länder.i tiotalbyggtsfartygen harbanker. Merparten ettav
medsammankoppladedärför delvisRederimarknadema är

uppvisaår kanmarknader under 1-2enskildavarandra trots att
teknik.och Dekundstrukturlönsamhet,ibetydande skillnader
kapacitets-frakterpå godamarknadernaenskilda genomreagerar

kapacitetsminskningar.tideroch dåligatillskott genom
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Det går använda gasfartyg i kemikalietransporter, kemikalie-att
fartyg i oljeprodukttransporter, råoljefartyg i produkttransporter,
kombinationsfartyg för råolje-, liksom malm- och kolskeppningar,
mindre bulkfartyg för malm, kol och containersatt transportera
och R0R0-fartyg för container- och passagerartranspoiter etc.
Bilden nedan illustrerar detta helt exakt.utan att vara

Fartygstyper .‘
yLNG Q MarknaderrL954‘ å/K1/‘gwåaxeuøgê éT/M3g V N .a .å .r IuMA/PROD

KAT I EJWM vLcc ucc

fKOMB m,
Ån

BULK
-CONTAINER

KYL
RORO

FÅRJOR
KR.

2o5 4o so ao 100 120 160no
SjofarlensAnalysInstitutcLUSTERn

Figur 3.13 Rederimarknaderna nätverk marknader.ett av

Rederimarknadernas utveckling

Den höga tillväxten i världsekonomin och världshandeln efter
andra världskriget fram till 1970-talets början skapade förutsätt-
ningar for fartygens storlekstillväxt och specialisering. trendDenna
bröts slutligen mellan åren period1974-1978. En efter densom
remarkabla orderingången miljoner115 dwt år präglades1973

leveranser från utbudskris skapades.storaav varven; en
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underfallande orderingångdrabbadesindustrierMånga av
dramatikmed dentorde ha varitfå industrier1970-talet, ommen

föllfem årorderingångenvarvsmarknadenplats närtogsom
tillföllFartygsprisemaår 1973.vad dentill %10 envaravca

de dyrasteproduktionskostnaden imotsvarade halvanivå som
verksamheter,sinainte flaggakundevarvsländema. Varven ut

stöd ocholikavarvsländema endastfördetvilket innebar att var
till varvsnedläggningar.alternativetsubsidier varsom

uppläggningutskrotning ochökadorder,Avbeställningar avav
mellankonjunkturforbättringmedbidrog tillsammansfartyg en

tillorderingångenförbättrades,frakternatill1979-1981åren att
dåKrisen tycktesnybyggnadsprisemaochkom i gång steg.varven

över.vara
reak-uppstodgångprishöjningsvåg. DennakomDå enen ny

föllmaterialråolja ochochefterfrågesidantion på transporterna av
orderingångenladesoch fartygenrasadekraftigt. Frakterna upp,

föll. Vi ficknybyggnadsprisemaochminskadetill envarven
varvsindustri. Trotssvenskvilken sänkteefterfrågekris, resten av

demindre delbibehållagick det intekraftiga stöd att avenens
forna storvarven.

inleddesstartade år 1986konjunkturuppgângenMed nyensom
korthet kandrag iviktigastevärldssjöfarten,inomepok sam-vars

enligt nedan:manfattas

Ökning medinterregionaltsjöbumai de totala transporterna ca
åren.de 10år3 % närmasteper

interregionalt.intraregionalttillväxtkraftigare änEn

Ökat deår,kapacitetsbehov med 2 %totalt storavaravper
medcontainermed ochtankmarknaderna l-2 %bulk- och ca

år.7 % per

och bulksegmenten,de tank-storlekstillväxt iBegränsad stora
storlekar.containerfartygenshög tillväxt ifortsatt
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Liten rationaliseringspotential i fartyg och oförändradenya
priser i de bulk- och tankmarknaderna leder tillstora att
rederierna inte kontrakterar fartyg förrän fraktmarknadernanya
motiverar detta.

Risken för utbuds- och/eller efterfrågechocker och1970-av
1980-talsmodell varförliten de typiska for-konjunkturellaär
loppen i rederimarknaden kommer förstärkas.att

Rationaliseringar baserade på IT-utveckling inom samtliga
områden.

Växande internationellt politiskt samarbete bidrar till ökade
säkerhets- och miljökrav skärpta hamnstatskontroller.samt

internationell arbetskraftsmarknad.En

Hur många konj framöveråren kommer känne-attsom
tecknas ovanstående strukturella karaktärsdrag beror på utveck-av
lingen de råvarumarknaderna. För närvarande ökar olje-storaav
konsumtionen utanför fornadet Sovjet med miljoner fat1,5ca per
dag. Samtidigt beräknas kapacitetsreserven tilluppgå 4 miljonerca
fat dag. Kapacitetsutnyttjandet därför högt, marknadenärper men
diskonterar återkomst Irak marknaden. Mellanöstern meden av
66 % bör problem, inklusive Irak, kunnastörreutanav reserverna
höja sin produktion under de med till10 åren 15närmaste upp
miljoner fat dag, kapacitet produktionskostnad börper en vars
hamna under fat. Därtill kommer den potentiallO USD per som
finns i Ryssland och i övriga länder utanför OPEC. Det ligger
också egenintresse i oljenäringen och framför allt inom OPECett

inte bidra till för kraftiga oljeprisökningar efter de erfarenheteratt
gjordes under främst 1980-talet.som

Skärpta miljökrav och ökade skatter kan också leda till att
energiförbrukningen i industriländerna ytterligare effektiviseras.
Mot detta bör den snabba tillväxten i ekonomierna i Fjärran
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ÖststatemaÖstern ställas. Etti de fornamöjlig uppgångoch en
tioårsperiodenvi under densannolikt scenario närmasteär att

prisnivånsvängningar i oljepriset,fårvisserligen attstora men
fat.och 20 USDsig mellan 15trendmässigt rör per

sjöfartenshandelns ochvärldsekonomins,bedömningenI av
produk-tillgångskris iinlagd någoninteutveckling finns därför

vilket skulle kunnakapital och arbete,material,tionsfaktorerna
utveck-eller påinflationsvågorkraftiga sätt störaorsaka annat

definns,Hotbilder10 åren. ärdelingen under närmaste men
karaktär.politisksnarare av

utvecklingsjöburnaDe transporternas

årdemiljonerskeppades 4 500 överDet storaton oceanernaca
volymerHärtill skall läggas transporteras1994. stora som

intekanaler.floder och Detkusttrafik, ärinnanhav, i samt
sinförsjötransporterberoendestarktenbart Sverige är avsom

andelmyckethelhetutrikeshandel. EU stortransporterar ensom
Ö-länder ochStorbritannienmed fartyg.utrikeshandelsin somav

beroende sjötransporter.givetvisJapan änär avmer
börstatistikförd,handeln finns intesjöburnatotalaDen men

miljoner000storleksordningen 6 000-7irimligen omfatta ton.
för-miljonersjötrafiken på totalt 4 500oceanburnaDen tonca

oljepro-miljonerråolja,miljoner 400sigdelade på 1 400 tonton
kol,miljonerjärnmalm, 400miljonerdukter, 400 tonton

miljoner700omkring lspannmål,miljoner ton200 samtton
och containers.styckegodsövrig last bl.a.

detmarginalmedsynnerhet, störstaAsien, iJapan är stor
tillkvantiteter gårlaster. Storamottagarområdet för äventorra

deAustralienSydamerikaochNord- är export-Europa. storasamt
huvudsakligenJärnmalmför laster.regionerna exporterastorra

tillhuvudsakligenoch importerasAustralienSydamerika ochfrån
frånmestadelsKolNordvästeuropa.Asien och exporteras

del till Asien.tillNordamerika och importerasochAustralien stor



Utveckling och framtidSOU för sjöfarten1995:112 103

Spannmål till övervägande del från Nordamerika ochexporteras
importeras till Asien.

finns klaraDet tendenser till ökad import bådespannmålav
Östern,livsmedel och foder i Fjärran Afrika och Latinamerikasom

bedöms bestående. Kortsiktigt har sammanbrottet i östsom vara
upphov till bekymmer kring finansieringen importen tillgett av

OSS-statema, för 15 % världsimportensom svarar ca av av spann-
mål. En rimlig bedömning de forna Sovjetstatema kommerär att

självförsörjande slutet 1990-talet. Handeln kommeratt motvara av
öka mellan de gamla Sovjetstatema. sjöfartenFör innebär detatt

förluster kommer kompenseras ökade till deatt transportersom av
Östern.expansiva områdena i främst Fjärran

Tillväxten i transportvolymerna dei bulklastema, råolja,stora
kol, malm spannmål beräknas tilluppgå 1-2 % år. Församt per
kyl, kemikalier och oljeprodukter förväntas tillväxten 2-4 %vara

år för containertrañken 7-9 % år. Totalt dettasamtper per ger en
ökning på 3 % år.per

SJÖBURENTOTAL HANDEL
2°°° RAOLJA

PRODUKTER
........ ..150° STÖRREs
TORRA

å OvalsLAST1000,

500

o|.1.|.|.l.|.l.1.1.|.i..
70 12 74 76 78 80 82 84 86 9088 92 94

SAIKälla:Feamloys
Not: s¢6nekol,jamrna|m.spannmél.bauxltIa|um.5
1994datauppskattning WOTR#

Figur 3.14 Totala sjöburna interregionala transporter
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mellanutifrån nuvarande sambandkanEuropasjofartenFör
dessa sjö-sjöbuma kusttransportemaoch deBNP-utvecklingen

miljoner till miljonerfrån 400 600ökaberäknas tontransporter ca
de inre kvarliggaochår 2010 vattenvägamatransporternaton

sjöfarten iUtvecklingen det svenskamiljonerpå 200 ton. avca
Östersjön, hämmades kraftigt under detallt iframförnärområdet,

fördubblingsiktårs10-15Påkrigets dagar. ärkalla en av person-
Östersjön orimlighet.intelasttrañkenoch en

Ökade skall kunnaför sjöfarten klaragrundenvolymer är att av
högvärdiga produkter.för Detservicesnabbintroduceraatt meren

utvecklingmarknadsmässigteknisk ochförgrundenocksåär av
mark-kundernaerbjudasjötransportaltemativet, så det kan ettatt

ochvaruslagalternativ,fullgottnadsmässigt transport-oavsett
relation.

VarrIdshandeI.sflottans utveckling

kontrak-1986 komsjöfartskonjunkturen årförbättradeMed den
minskade. Följdenskrotningarnasamtidigtteringarna i gång som

1989-1995.i handelsflottan årenblev tillväxten
VÄRLDSHANDELSFLOTTANS UTVECKLING

250700 Exishnndnf
. j

Leveranser:m
åcon- ..-.....lå .

-1~ Kamin
s:m- - - -

E’.;"Z7‘.°.wet-.
O-l400- SO-

l t .-J‘ nu."........... on- ....o .. o:m 950005007570
utvecklingVärldshandelsfløttans3.15Figur
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Den minskade tillväxten år 1993 förklaras orderingångenattav
minskade i början l990-talet. Därefter orderingången igenstegav
på grund den allmänna uppfattningen konjunkturen skulleattav
vända igenuppåt under år 1994. finanskrisenMen skapade osäker-
het konjunkturutvecklingen och orderingången föll återom sam-
tidigt skrotningarna fart. Tilltron till konjunkturen åter-togsom
kom under år och kontrakteringen1994 ökade så iatt varven
början år kunde uppvisa1995 relativt god orderstock.en

och leveransernaFör åren 1995 1996 principi kända,är sam-
tidigt skrotningen har etablerat sig högre nivå. Detsom en
innebär världshandelsflottan kommer oförändradbli underatt att
åren och 1996. En eventuell1995 ökning flottan kani ske tidigast

förutsätterunder 1997. Det dock frakterna stiger markant ochatt
orderingången ökar igen under vintern 1995-1996.att

FÖRÄNDRINGAR 1
uVARLDSHANDELSFLOTTAN

1919319921990 199113391987 19881985 1994
ISLWP/uSAIKile: Uoydsoch

Figur 3.16 Förändringar världshandelsflottani
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deuppfattningdominerandefanns1980-talet attmitten påI en
också1970-taletfåtal årunder någralevereradesfartyg som

1990-talet.under Detkoncentrerad periodunderskrotasskulle en
ochväsentligt längresigdetfalletblir inte rörutan merom en

vilketfartygen,livslängd på ärMed års25utdragen enprocess.
år,med 2-3livslängdengenomsnittliganuvarandedenhöjning av

vilketvarje år,flottan%skall genomsnitt 4 motsvarari ersättasav
kapacitets-tillkommerdettaår. Utövermiljoner dwt ett27 perca

dwt.miljoner12ökadetäcka deförbehov transporternaatt ca
konjunktur-införsannolikt stårvibeaktarOm att enman

Bildenmarknaden.hotorderstock ingetdagensuppgång motär
koncentra-marknaderna medenskildadeinomdock någotvarierar

och bulktonnage.container-tillorderstockenition
onormaltvärldshandelsflottan ärtvekanråder ingenDet attom

alltbliersättningsproblematiken kommer attgammal och att
nyproduk-betyderåren. Detkommande 10 attunder deakutare

marknadernaför dettaförutsättningen är attmåste öka,tionen men
skall kommainvesteringarnaförbehövsbetalar den frakt attsom

till stånd.
ökatandradet inga vänta ut ettDärför finns sätt än att
olikamedfartygportföljdrivakapacitetsutnyttjande eller att aven

med last-samarbeteformingå någonoch/ellerkapitalbelastning av
ochstortank-främstförnyelseståndfå tillförägare, att aven

mindredeför fleragällerstorbulkflottan. Samma ävensynsätt av
ratio-finnasfalli enstakadetdär kanfartygsmarknaderna, men

generelltfinnstillräckligt Detnaliseringsmotiv stora.är ensom
drivervilkencontainermarknaderna,istorlekstillväxtkraftig

bli besvär-kanutbudstillväxtskaparochkontrakteringen somen
med.hängerinteefterfrågetillväxtenande om

fåtaltillkoncentreradvärldshandelsflottan ettKontrollen ärav
kontrollerar 15Totaltmed 19 %.Grekland imedländer, täten

Dekontroll 36 %.EU-ländernas ärländer 80 %, cavaravca
regist-internationella%.15 Dekontrollerarländernanordiska ca
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l

industriländemai ingår i den nationella statistiken varförren
Norge uppvisar andel inhemsktstor tonnage.en

VÄRLDSHANDELSFLOTTAN
LANDT|LLHÖR|GHETPER REDERIERNAS JAN. 1 1995-TDWT

120.01

100,01-
80.000—

~¢o§z°+¢-658$,§09Ögat ex Q5då b
ø

SAI Källa: ISL. Lloyds MERCHAN#
Fartyg

Figur 3.17 Vdrldshandelsflottan kontrollerande nationper
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utlandsregistreradeandelenmed högstaländerTabell 3.4 Tio
brtfartyg 0001

Belgien

SaudiArabien

Schweiz

Sverige

Hongkong

Storbritannien

U S A

Japan

Spanien

Tyskland

Totalt

lSLLloyds,Källa:

-utvecklingochKostnadsstruktur

deikostnadsutvecklingenprisutvecklingensiktPå lång styrs av
kapacitets-kortsiktigtsjöfartsländemaoch samtstörsta avvarvs-

pris-fluktuerarkapacitetsutnyttjandetBeroendeutnyttjandet.
långsiktigakring denfartygspriser,ochfrakt-dvs.utvecklingen,

detfaktorkostnadsposition inationellbättrekostnadstrenden. Ju
individuelladenbetydermindredestokapacitet,totala utbudet av

företaget.enskildaför detnivånochfaktorkostnadsstrukturen
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för fartyg har sedanPriset nybyggda år 1986 i princip för-
dubblats i endasti USD, medan priset JPY stigit Detsvagt.
innebär haft stark utvecklingsamtliga länder JPY,att motsom en

konkurrenskraft.dvs. litet kursfall, dramatiskt har stärkt sinett
Med världskapaciteten för nyproduktion fartyg60 %ca av av
kommer och Sydkorea dominera varvsmarknaden underJapan att
de leder också till andrahands-åren. Detta10-15närmaste att

kostnadsutveck-priserna för fartyg delvis kommer att styras av
utvecklingen valutakursenlingen i dessa länder gent-samt av av

huvudsakKapitalkostnaden for fartyg därför iUSA. äremot en
produktiviteten och valuta-funktion kostnadsutvecklingen,av

kursen för dominerande varvsländerna.de två
Övriga sjöfartsnäringenoch insatsleveranser till kom-tjänster

skill-antal leverantörsländer medfrån mycket stort storaettmer
ochkonkurrenskraft. Kostnaden för köpanader i prismässig att

idärför variera kraftigt mellan systerfartygdriva fartyg kan t.o.m.
således beroende detorganisation. Kostnaderna är en-avsamma

tjänster i kon-rederiets skicklighet upphandla ochskilda att varor
kurrens.

produktionsfaktorer köper rederiet i internatio-Samtliga öppen
administrationen och arbetskrafts-nell konkurrens. endastDet är

nationens kost-kostnaden ombord beroende denär av egnasom
besättning.nadsnivå länge fartyget seglar med nationell Förså

förhållande, då detvärldstonnaget gäller inte detta70-80 % av
blandad nationalitetfinns register eller mindre tillåtersom mer

ombord till lokala villkor.
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FÖR FARTYGSTYPEROLIKAKOSTNADSSTRUKTUREN

5°°°° ÖvrigaI
Hamnu40.000
Bunkerm
FörsäkringE30.000
Tekniska.
Arbetskraft20.000 I
KapitalQ

10,000

0

SAI SHlPCOS#

Kostnadsstrukturen för olika fartygstyper3.18Figur

ochdags-kapital-,-rederis kostnader iinNormalt delar ettman
resekostnader.

marknads-fartygets ålder ochmedKapitalkostnaden varierar
dominerande Dags-inköpstillfallet ochpriset vid utgör post.en

underhålls-fartyg, rederietsålder,varierar medkostnaden typ av
vilka besättnings-eller flagg,flaggpolicy, nationell samtannan
variationer iDärtill kommergäller.kombinationer stora rese-som

maskintyp, mätetalålder,kostnaderna på grund m.m.av
exempletoch ibli utslagsgivandeArbetskraftskostnaden kan

liberiaflagg förtankfartyg undernedan har tagits attnyttett stort
konkurrenskraften,betydelse förvisa arbetskraftskostnadens trots

för dennatotalkostnadenellerrelativt liten 5 %den äratt avca
besättningskillnaden mellan svenskårsbasis kanfartyg. Påtyp av

till miljoner SEKregister uppgå 6-8eller internationellt per
fartyg.
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krävs skicklighet redaren förDet kompenserastor attav en
sådan merkostnad. måste ske effektivareDet upphand-genom en
ling fartyget och övriga insatsvaror befraktasamt attav genom
fartyget skickligare konkurrenterna. Speciellt i lågkonjunkturän en

detta då låga driftkostnader liksomsvårt, god finansiell situa-är en
tion helt nödvändig.är

FÖRDELNING AV KOSTNADER

Totalt cirka 40000 USD

ÖVRIGT 5%RESEKOSTNAD 20%
FÖRSÄKRING 7%

TEKNISKA 3%

ARBETSKRAFT 5%

i60%KAPITAL

SAI DAYCOST#

Kostnadsstrukturen för tan/çfartyg underFigur 3.19 ett stort
liberiaflagg.

produkttankfartyg inbesparingen vid jämförelseFör ärett stort en
mellan svensk besättning och besättning enligt det norskaen
internationella kronorregistret 3-4 miljoner år.per

och fraktutvecklingenPris-

Prisutvecklingen under efterkrigstiden, fram till början 1970-av
talet, uppvisade betydande konjunktursvängningar kring ien
löpande USD plan trend på grund den kraftiga rationaliseringenav
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rationaliserings- ochfartygen. Bådeoch storlekstillväxten i stor-
det tillkom1970-talet,lekstillväxten fortsatte enmen

medfick tillsammansi priserna.betydande inflationstrend Detta
för-sjöfartsmarknadernaförmarknadsforväntningarkortsiktiga en

år 1993.kulminerade underföljd,ödande nykontraktering till som

FARTYGSPRISINDEX
PÅ GENOMSNITTLIGTBASERAT uso/owr1970:100.

300 N‘/BVGG
INDEX

250
ANDRAH

INDEX
200

150

100

. . 1ll lIso 9590B575 8070
ClarksonSA:Fnrneys,SA Kallar

5RoRoBC BC nybyggMT VLCC. 30. 120,Fanygstyper‘30,
Jil

Fartygsprisindex3.20Figur

behandlasvilketannorlunda,Situationen närmareär numera
nedan.

kort-denykontrakteringenmycket viktig faktor bakom ärEn
kassaflödes-enintäktsförväntningarna fraktmarknaden,siktiga på

ligger värde-kassaflödesfaktornfaktor. bedömningenBakom av
produktivitet ochlastvolymer, skrotningar,ringar distanser,av

viktigsjöfarten. Enregelverken förpolitiska förändringar i annan
för fartygprisutvecklingenförväntningarnafaktor är nya
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kapacitetsutnyttjande påoch högtnykontrakteringgrund ökadav
varitkapitalvinstfaktor, sambandfartygsmarknaderna, en ett som

förväntat sig dyraredåpådrivande för investeringarna, nyman
produktionskostnader,ökadegrundkapacitet i framtiden av

produktivitets-faktorinflationsfaktor.dvs. en Denna styrs av
lik-ledande varvsländerna,utveckling i deoch insatskostnadernas

protektionistiskaandraochsubsidiestrukturernaskatte- ochsom
varvsländer.enskildasjöfartsnäringen iregler gynnarsom

den lång-betydelsenfastställamed exakthetsvårtDet är att av
sub-borttagandevidfartygprisutvecklingen påsiktiga ett av
medhögre prisnivåleda tillkommerdet änsidierna, attatt enmen

storleksordningen %. Detta10förmodligen iklart,subsidier är
far-andrahandspriserna påpåverkaocksåförhållande kommer att

sub-slopandetEffekternastorleksordning.ityg av avsamma
Syd-ochrationaliseringar i Japankraftigasidierna motverkas av

varvsproduktionen, och%för 60korea, ettän avsom svarar mer
och mindredet medelstorainommarknadsintrångallt större

forna Sovjet.lågkostnadskapacitet från detbaserat påtonnaget,
ledavalutaförändringar, kankombination mediOvanstående,

kapacitetsutnyttjandevid högtnybyggnadsprisernatill ävenatt
varvsindustrin inte stiger. Mot-inomfartygsmarknaderna och

industriproduktionförgällersvarande utvecklingstendenser annan
fartyg.nyproduktionsannolikt föroch även av

rationaliseringsmöjlighetdenfjärde faktorEn utgörs somav
kapacitet, dvs. möj-existerandemedjämförterbjudernytt tonnage

transporterad enhet,transportkostnadenreduceraligheten att per
rationaliseringsfaktor.en

rationali-och/ellerinflations-kapitalvinst-,det finnsNär enen
iinvesteringardriva framdenkalkylen tenderarseringsfaktor i att

blir incita-kassaflödesfaktor,positivdärtillförtid. Lägger man en
mycket lågavidnykontrakteratill större, ävenännuattmentet

period därsådan1970-taletInledningen påfraktnivåer. var en
orderingång.till kraftigsamverkadesamtliga faktorer en

genomfördadesjöfartsmarknaden lederför helaGenerellt ana-
infla-kapitalvinst-,innebärfram slutsatslysema till attsomen
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tions- och rationaliseringsfaktorn inte längre några betydandeutgör
investeringsdrivande faktorer i de tank- och bulkmark-stora
naderna. rationaliseringsfaktornFör finns det undantag inom
enskilda fartygssegment och då framför allt inom container, färjor,
kryssning och snabbare lasttransporter. Men i innebär detstort att
kassaflödet kommer dominera, vilket innebär sundare frakt-att
marknader sikt.på

Vad efterfrågan fartygpå bilden entydig. Världs-äravser
handeln och de sjöburna ökar och förväntas fortsättatransporterna

öka. illustrerasDetta världshandeln, deatt att trots senasteav
årens internationella lågkonjunktur i industriländema, har vuxit
med 3-4 framför allt de% år. Det s.k. intraregionalaär trans-per

och den containertrañken uppvisar de störstaporterna rena som
Äventillväxtsiffroma. de har ökat ochtransoceana transporterna

förväntas fortsätta öka kraftigt.
Skulle utbudet enbart rationaliserings- ochtonnage styrasav av

inflationsaspektema skulle världens handelsflotta bli allt äldre,
utbudet kommer påverkas de internationella miljö-att attmen av

och säkerhetsreglema skärps, vilket leder till fartyg kommeratt att
skrotas. Skärpningen leder till utbudsreducering, samtidigten som
det försvårar för och exploatöreroutsiders påverka mark-att
naderna.

Kombinationen efterfrågan utfasningökad och äldre fartygav
säkerhets- och miljöskäl leder till ökat kapacitetsutnyttjandeav

och bättre fraktpriser.
Om det samtidigt blir kostnadenuppenbart för kapacitetatt ny

i löpande USD blir i oförändrad i framtiden, denmåstestort sett
oberoende redaren 6verkompenseras för våga nykontraktera.att
Förbättrad driftintjäning och kassaflöde blir följden. Drift och

kommer därför bli viktigare strategisk faktormanagement att en
för den totala lönsamheten tidigare.än

Det nämnda gäller för de bulksegmenten, medanstora ut-nyss
vecklingen på containermarknaden karaktäriseras fortsatt ök-av
ning fartygsstorlekama. För containermarknaden innebär dettaav
fortsatt lönsamhetspress. kommer sannoliktInom RoRo-segmentet
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begränsadMarknadenintroduceras.höghastighetsfartyg ärattnya
inte deöveretableringaruppstå transport-och det kan lätt nyaom

inträdesskydd.tillräckligt högaharsystemen
ovanligt utdragenblev1986-1994Sjöfartskonjunkturen åren

världsbilden,politiskainträffade i denstörningargrund de somav
i främstvärldsekonominåterverkningarnegativavilka fick

Konjunktumed-finanskrisen.förstärkteindustriländema samt
Östern-Fjärranmed sigdock intedrogi industriländemagången

bibehålla högsig kunnavisadeekonomierekonomierna. Dessa en
hemmamarknadema.de växandegrundtillväxt på av

med bl.a.år 1995,underutvecklingstendensemaDe senaste
tyderinflationlågochTyskland,ochiräntesänkningar Japan

demedför1996. Dettaunder år attkonjunkturen stärksatt
förstärktkommande årendeundersjöbuma växer avtransporterna

vadkänt,utbudetSamtidigtkonjunkturuppgång. tonnageär aven
osäkerhets-utskrotningendäremotmedan ärleveranserna, enavser

något. NettotutskrotningenminskarfrakterMed bättrefaktor.
världs-minskningmindreoförändrad ellerbliändåtorde aven

åren.handelsflottan de närmaste
VÄRLDSHANDELSFLOTTANSJÖBUREN HANDELTOTAL

BRTWOTONM
7W.000sJ°3UfiEN7.W0

HÅNDELTrend
°°°°°° muosus

FLOTTAN
a’. nluuu- |-- ummSM .uu-q

4oo.ooo4.000

309909;mo .............................

200.0002.000

ll|1. l 1°°°°°l |ltwo 6570758OB590950005
världshandelsjlottanochSjöbuma3.21Figur transporter

åren 1965-2005
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Utgångsläget i dag inom sjöfarten i princip alla fartygär att
seglar, frakterna indikerar 80-85 % kapacitetsutnytt-samt att ett
jande.

Den sammanfattande bedömningen blir uppåtgående frakter och
priser under år 1996 och ökad orderingång till längeHurvarven.
konjunkturforbättringen svårt bedöma, totaltär att settvarar men
bör perioden fram till år 2005 komma omfatta åtminstone tvåatt
markanta sjöfartskonjunkturer.

3.5 Referensgruppernas synpunkter

referensgrupperDe utredningen har inbjudit medverka iattsom
arbetet har bl.a. ställts inför frågan hur sjöfartenspåman ser
utveckling och framtid. det följandeI redovisas deras synpunkter.

Sjofartsmarknaderna

Svensk sjöfart har, enligt Sveriges Redareförening, goda utveck-
lingsmöjligheter. Tidigare starka områden för svensk sjöfart har
minskat eller försvunnit landet samtidigt svensk sjöfartur som
utvecklats positivt inom många områden. Sverige har i dag,
påpekar föreningen, världens fárjerederi,största en som man-

markerad position inom stortank och RoRo-trafiken, fram-säger -
gångsrika produkttankrederier och specialfartyg för exempelvis
biltransporter och skogsprodukter. Redareföreningen framhåller att
svensk sjöfart har betydande marknadsandelar med tillväxtpotential
inom många världssjöfarten och dettasegment att representerarav

värde Sverige börett stort värnasom om.
Man påpekar också handelspolitiska förutsättningar,att nya

såsom EU:s ökade betydelse, kommer medföra ökatatt ett
transportbehov, till delen kräver utveckling sjö-störstasom av
farten. I trafikmiljö med ökande anhopning och försenandeen
köer erbjuder sjötransporten med ökad regularitet och snabbhet
ofta överlägset alternativ ibland det enda.ett -
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fortsättavärldshandeln kommerpå attpekarAlla attprognoser
till sjöss,kommerHuvuddelen transporterasöka. att menaratt

antaletbedömningFörbundets ärSjofolksfdrbundet. attSvenska
dwt000till 20och tanktorrlastRoRo,sektorernafartyg inom upp
ökakommeroch industrihandeleuropeisk attbetjänaroch som

ökarandelardessavidareFörbundetsvensk flagg. attunder menar
Närmoderniseraochförnya tonnaget.förmårredaresvenskaom

tidöverskådliginomfinns detstorbulkochstortankgällerdet
Påutvecklingsmöjligheter.mindrebedömningförbundetsenligt

begränsadevissahöghastighetsfárjor inomemarknaden kommerfárj
jämförtsysselsättningenminskatrafikområdenochmarknader att

Även pekaskryssningsmarknaden utmed dagens somtonnage.
Sverigesförbundet ävenbarainte utanför Sverige,viktig avav

redaresvenskakonstaterarFöreningen attFartygsbefälsförening.
tvingatslågkostnadsländer sätta ettfrånkonkurrensökadgenom

alltframförflagg,utländsk storaunderfartygmodernaantalstort
föreningensenligtskallfartygtankfartyg. Dessabulk- och upp-

sjöfarts-svenskatotaladel denväsentligfattning avensomses
näringen.

V Maskinbefäls-Svenskaförutsättningar,nuvarandeMed menar
utvecklingsmöjlig-sjöfart bästasvenskfördetordeförbundet,

förbundetsenligtharSverigeEuropasjöfarten.inomliggaheterna
densjöfarten,inomområden transoceanat.ex.mening tappat stora
ochdominerat, senasttidigareSverigelinjesjöfarten nusom

Färjetrafikenstorbulk.och ärstortankliksomoffshore-industrin -
framtideniutbyggd ochväl attförbundetkonstaterar menar-

föriställetpassagerarfärjorrespektivelast-får renaavse mer
kommertrafikslagövrigamedKonkurrensenkombinationsfärjor.

höghastighets-inslagökatinnebäraocksåförmodligen ettatt av
färjor.

frågangällerdetStuverijörbund har närochHamn-Sveriges
Mangrundsyn.positivutvecklingallmännasjöfartens enom

betydelsefulla faktorndenEU-medlemskapet är mestattmenar
finnsambitionerpolitiska attuttaladedeinte minst somgenom



118 Utveckling och framtid för sjofarten 1995:112SOU

på Short Sea Shipping miljövänligt,satsa energieffektivtettsom
och billigt transportaltemativ.

Förutsättningar måste, Sjo"assurad6rernas Förening det,som ser
skapas så svensk sjöfart kan bedrivas under rimliga kommer-att
siella förhållanden och det råder konkurrensneutralitet mellanatt
olika transportslag. betonarMan också det önskvärda i förut-att
sättningar åstadkoms svensk industri kan välja svensk-gör attsom
flaggat tonnage.

.Sj0fartsndringen

Sveriges Redareförening svensk sjöfartsnäringatt ärmenar en av
väsentlig betydelse för svensk industri, vilket också framhålls av
Industriförbundet m.fl.

Redareföreningen betonar svenska rederier föredraratt att
använda sig svenskbemannade fartyg och framhåller detattav
finns goda förutsättningar för positiv utveckling svensken av
rederinäring förutsättningunder internationellt konkurrens-av
kraftiga villkor klar och långsiktig sjöfartspolitik. Ensamt en
svensk sjöfart endast skulle baseras på till och fråntransportsom
Sverige skulle kraftigt minska näringens betydelse och slagkraft.
Flera svenska rederier har i dag utländska dotterbolag medsom
moderna och välskötta fartyg under utländsk flagg bedriver en
effektiv sjöfart. internationellaDe koncerner vuxit fram harsom
medverkat till den svenska sjöfartsnäringens betydelse,stora
hävdar föreningen. Sveriges tidigare industriella utveckling och
exportframgångar måste, med föreningens till ickesynsätt, en
obetydlig del tillskrivas de svenska rederier öppnade handels-som

till andra länder och till andravägarna Världsdelar. Sveriges geo-
grafiska läge och vår långa kust har alltid krävt och kommer alltid

kräva väl utvecklad sjöfart där effektiv rederi-att nationellen en
näring erfordras.

Industriförbundet och dess i utredningensrepresentanter re-
ferensgrupper inte svenska rederier förutsättning förser som en

effektiv sjöfartsdel i sina detMan däremottransportsystem.en ser
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svensktkonkurrenskraftigtdet finnsfördelklar ettomsom en
densannolikhetdetbl.a. påFörbundet pekar större attutbud. äratt

kommunika-medenklaredetprioriteras,marknadensvenska äratt
Vidare betonaroperationellt.affärsmässigt och attbådetionen man

grundsyn mellanlikaför transportörsannolikhetdet störreär en
ochsäkerhetfunktionskvalitet,gällervad ut-transportköpareoch

kontrolleralättareoch det transporterna.veckling attäratt
sysselsätt-SjofolksférbundetSvenska attSammantaget menar

undersjöfartensvenskflaggadedenöka inomkommerningen att
detdettagäller5-10-årsperioden. Främst tonnagekommandeden

besätt-påpekarFörbundetEuropafart.i attsysselsättsbl.a.som
höghållerutbildningochkunskaperkompetens,ningens en

konkurrensmöjligheter.till godabidrarstandard och
sin fram-del gjorttillharFartygsbefälsförening storSveriges

kopplatdärvidochperspektivinternationellttidsbedömning i ett
inom EU. Manglobalt ochsjösäkerhetsarbetesjöfartspolitik och

denutvecklingframtidaförfaktorviktig avatt enmenar en
ochinternationella miljö-pågåendedethandelsflottansvenska är

medförasannolikhet kommerallmed attsjösäkerhetsarbetet, som
världs-rederier ioseriösaochundermåliga fartygantalatt ett stort

föreningenkopplingslås Dennakommerhandelsflottan ut.att ser
sjöfarts-svenskadenutvecklingförviktigmycket avensom

sysselsättning.ökadoch därigenomnäringen en
medlem-framför alltpåtalarMaskinbefälsförbundetSvenska att

cabotage-liberaliseradesuccessivtdeskapet i EU ävenmen
svenskförmöjligheterökadetillkan ledainomreglerna Europa

sjöfartsnäring.
sjöfartsnäringensvenskadenförförutsättningarnagällerVad

trendenförutsattStuverijörbundoch attHamn- attSverigesmenar
frångods till ochtransiteringomfattandemedfrån år avensenare

svenskflaggadfårhåller i sig, matar-kontintentenfrånSverige
ihar inträdetSamtidigtflaggor.från andrakonkurrenssjöfart hård

sjöfart bör kunnasvenskhemmamarknad därskapatEU en ny
konkurrenskraftig.vara
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Samtliga tillfrågade den svenska sjöfarts-parter attanser
näringens samhällsekonomiska betydelse så denär moti-stor att

aktiv och stödjande svensk sjöfartspolitik. Svensk sjöfartverar en
har enligt flertalets uppfattning betydelse för Sverigestor som
nation.

Sjöfart på Sverige

Svensk sjöfart har goda utvecklingsmöjligheter och marknads-
andelen för på Sverige kan ökas, enligt de bedöm-transporter
ningar Sveriges Redareförening Man också sjö-gör. attmenar
fartens betydelse för den svenska transportförsörjningen är stor
och kommer öka. Medlemskapet i industrialiseringenEU, ochatt
liberaliseringen i östländema några politiska faktorerär fårsom en
omedelbar och accelererande betydelse. Till detta kommer enligt
föreningen också sjöfarten det energisnålaste, säkraste ochäratt
miljövänligaste transportmedlet, där står for detransportören

investeringarna.största Sammantaget den svenska marknads-är
andelen för sjöfart på Sverige det råder25 %, enligt fore-ca men
ningens mening variationer mellan Det finnsstora segmenten.
dock betydande för ökad marknadsandel.ett utrymme en

Föreningen framhåller svensk sjöfartsnäringstark innebäratt en
effektiv konkurrens håller fraktprisema till och frånsom nere
Sverige. Som föreningen konstaterat kommer sjöfartovan
Sverige få ökad betydelse och tillägger denatt att ytter-en man
ligare kan förstärkas med rationaliserad och kostnadseffektivmer
hamnverksamhet och infrastruktur under förutsättning kon-av en
kurrensneutral sjöfartspolitik i överensstämmelse med 1988 års
trafikpolitiska beslut.

Sveriges Hamn- och Stuverzfbrbund lyfter inledningsvis fram de
EU-kommissionen i sin vitbokpresenterat senasteprognoser som
i Europa. Enligt kommissionenstransporter kommerom prognoser

inom EU generellttransporterna med minst 2,3 %växasett att per
år bit in på 2000-talet. För sjöfartens del kan därmed förutsesen

det år 2000 2,7 miljarder godsatt iomsätts EU:s hamnar,ton att
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miljarder Blickarsiffra påjämföra med 1993 års 2,3 ton. man
miljarder gods itill förväntas 3,4framåt år 2010 omsättaston

godshantering svenska hamnarOmräknat tillhamnar.EU:s över
miljonerfrån års siffra med 90och med utgångspunkt 1993 tonca

miljonersvenska år 2010 133kommer hamnar omsätta tonatt
befarar förbundetgods. dessa positivasjöburet Trots attprognoser

hamnar ytterligare kommersjöfart svenskapå atttransocean
matartrafiken bliochkommer färje-minska. Samtidigt att mer

framhåller,förbundetteknisk utvecklingbetydelsefulla. En är, som
få godsfárjelinjer tillsannoliktvi kommeri full gång, och att se

åren.de kommandedestinationernya
EuropafartenförutomSjofolksfdrbundetSvenska attmenar

kunnasjöfart Sverigeförsysselsättningenkommer att
Sverigesbedömningar bl.a.deFörbundet pekar påutvecklas. som
Sverige.sjötransporterna påStuveriförbund gjortochHamn- om

påpekar bl.a. Sverigestransportsammanhang,iSverige är öen
godsflöden skulleytterligareFartygsbefälsförening, attsom anser

viktdettill sjöss ochkunna är yttersta attatttransporteras av
sigkan tillförsäkraför och importSverige sin export egenen

miljö-sjösäkra ochfördelaktiga,för ekonomiskthandelsflotta
möjligtlångtdå såmåstevänliga En attsträvantransporter. vara

effek-rationaliseringar,farledsvaruavgiftersänka hamn- och genom
för uppnåantalet hamnareventuellt minskativiseringar och att en

för de övriga.och lönsamhetbättre nyttjandegrad
förgrundförutsättningennärsjöfartssynpunkt torde över-Från

arbetasjöfarten får möjlighetlevnad och utveckling attattvara
transportslag,andraoch förutsättningarunder villkor somsamma

Skepps-enligt vad Sverigesi dagjärnvägen,t.ex. gynnassom
Skeppsmäklareföreningklarerare- och menar.
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Internationell sjöfartspolitik4

industri-utifrån de västligainternationella sjöfartspolitiken,Den
huvudsakligen till forma inter-synvinkel, syftarländernas att

för rättvisöverenskommelsernationella, världsomspännande en
arbetar med världens sjöburnakonkurrens mellan rederier som

sjö-internationella regleroch utveckla t.ex.transporter att om
forabedrivs i många internationellasäkerhet och miljö. Arbetet

och inomtyngdpunkten lagd inom EU.med FN:s organ
förpågående arbetet. grundbeskriver det SomavsnittDetta

Sjöfartsverketsärskildredovisningen ligger ut-rapport somen
tagit del bedöm-hararbetat utredningen. Utredningenåt även av

särskild från Sjö-framförts iningar och fakta bl.a. rapportensom
Resul-och EU 1994.benämnd Sjöfartenfartens Analys Institut

gjort utredningeninstitutet under år 1995från de studiertaten
de internationellafrågorredovisas också. detta berörsUtöver om

används bl.a. inom EU.stödformer i dagregistren och de som
synpunkter redovisas också.Referensgruppernas

problem finns påutredningen deAvslutningsvis tar somupp
detta område.

situationNuvarande4.1

organi-behandlats internationellaiSjöfartsfrågor har sedan länge
nödvändigt mednaturligt ochochsationer grupperingar. Detta är

karaktär. Sverige har tillsam-sjöfartens internationellatanke
deltagit i arbetet i dessa fora,med andra sjöfartsnationer sommans

regional nivå.oftast verkar på global eller
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den sjösäker-huvudlinjer för arbetet klart urskiljbaraTvå är -
svensk harkonkurrensbefrämjande. Från sidahetshöjande och den

internationella lösningar åstadkomslämpligtdet bedömts att
sjöfar-bakgrundsamarbete, inte minstmultilateralt mot avgenom

varitkaraktär. har inte kontro-struktur globala Dennaochtens syn
eller inom EU.andra västeuropeiskarelation tillversiell i stater

den svenskamarknadsförutsättningar liggersjöfartensBeträffande
väl i linje med den tillämpassjöfartspolitikeninternationella som

ochvärdet fri konkurrensbeträffandeGrundsyneninom EU. av
möjligamarknaden iför olika aktörermöjligheterna störstaatt

principbetingelser kan ilikautsträckning under sägas varaagera
skildavästeuropeiska sjöfartsnationerna. Ifor degemensam

arbete försvensktpågår fortlöpandeinternationella attettorgan
grundsyn.vidareutveckla sådanochvidmakthållasöka en

omvälvning fördramatiskinte någoninnebarEES-avtalet
EG-rättsaktersjöfarten.det gäller Devidkommandesvenskt när

medföra avvikelserintebedömdes hellerEES-avtaletingår isom
sjöfartspolitiken.svenskagällandehuvudinriktningen i den dåfrån

centrala EG-rättsakter.antalgranskadesInför EES-avtalet ett
kansjöfartspaketet.det s.k. Dettaintresse har sägas utgöraStörst

filosofi vidsjöfartspolitiskaGemenskapensryggrad i genom-en
bör också räknasTill detta paketmarknaden.den inreförandet av

mellankustfartutföradvs.cabotage,förordningen rätten attom
förordning, infördmedlemsstat. Dennaitvå hamnar annanen

såaldrig det for Sverige EFTA-stattillfördesår 1993 i EG, som
föras denkategoriVidare bör till dennaEES-avtalet.kortlivade

europeisktförordningeninteplanerade ettännu antagna ommen
från 1986 ochSjöfartspaketet årtilläggsregister, EUROS. är om-

frågor, bl.a.berör fleraPaketet4055-4058.förordningarnafattar
förbud införandehandelshinder ochkrav utfasning mot avav

tredjeåtgärdersamordning aktioner ochsådana 4055, motavnya
tillantingen statsstödsnedvrider konkurrensenland genomsom

ellerdumpningspriser 4057vilket medförrederier, annategna
förord-kölar fjärdetill 4058. Denlastallokeringfrämstsätt, egna

från tillämp-detaljerat generella undantagredovisarningen 4056
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i Romfor-konkurrensreglema i artiklarna 85 och 86ningen av
tekniskt samarbete mellan marknads-draget det fråganär är om

last enligt konventionaktörer och viss uppdelning om enav en
s.k. linjekonferensema.uppförandekod för de

Medlemskapet EUi

EES-avtaletaktuella rättsakter iantalInför medlemskapet hade ett
varit direkthade de antingensida. EESsvensk Iredan bedömts på

of för Sverige.be takeneller karaktärtillämpliga noteattav
antalliksomsvenskt vidkommande,förgäller fulltDessa ettutnu

EES-avtalet.ingick isjöfarten interättsakter berörandra mensom
tillmarknadstillträdebestämmelsernahärbetydelseAv ärstor om

kustsjöfart och inlandsvattenvägar.
deaccepteradeinför EU-medlemskapetbörövrigtI noteras att

sjöfartsområdeträttsakter inomförhandlarnasvenska EU:s utan
protokollsanteckningar.ellerreservationer, erinringar

trädde kraft deninom iCabotageförordningen, EUsom
for Sverige vid medlemskapet dentillämpligjanuari blev1991,1
förändrad i relation till andrajanuari innebär1995. Den1 syn,en

förts fram från svensktidigarejämfört med denEU-stater, som
tidigare varit förbehållenhamnar harKustfart svenskasida. mellan

träffatSverige bilateraltfall har dockfartyg. antalsvenska I ett
andrasåvälländer EU-stateravtal med andra omsom --

På ad hoc-cabotagetrafik hos varandra.ömsesidig bedrivarätt att
itill cabotagemedge tillståndvidarebasis kan Sjöfartsverket

saknas. EU:ssvensk kapacitetlämpligsituationer där tillgänglig
utveckling frittsuccessivmedförcabotageförordning moten

de medlem-Förha uppnåtts år 2004.vilket skallcabotage, nya
Österrike öppnades den inreFinland ochSverige,marna --

stegvisa liberaliseringendär dendet skedecabotagemarknaden i
innebärtransportmässigtförordningen. Rentbefann sig enligt

förtysk kustfartfinsk ochcabotageförordningen bl.a. öppnasatt
från dessakonkurrensfår visvenskflaggade fartyg. Omvänt
situationenövrigt tordekuster. Irederier efter våraländers egna
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relation tillfaktiskt formellt oförändrad i våraoch grann-vara
länder.

ellerfinns inreDet vattenvägartransportsystem som
sjöar, floder, kanaler inom EUinlandsvattenvägar utgöraanses--

viss betydelse,kan hadel landtransportsystemet. Detta enen av
avviker frånför landtransporter delviseftersom regelverkEU:s

inlandsvattenvägar, inklusive cabotage,sjöfartens. Rättsakterna om
vidkommande i kraft den januari 1995,1trädde för svenskt

Svensk anpassningtillämpades under EES-avtalet.eftersom de inte
vissa problem. kanpraxis kan erbjuda Härregelverk ochegetav

kust-ochmellan inlandsvattenvägaravgränsningsfrågornämnas
finska inlands-svenska ochbetydelsen decabotage, samt av

kontinentaladeavvikande karaktär frånvattenvägamas m.m.

sjofartspolitiska arbetenuvarandeE Uss

utvärderingpublicerade i februari 1992Kommissionen aven
förslag tillsamtidigtpå miljön ochpåverkan etttransporternas

förekommande problemtill medstrategi för komma rättaatt
environmentof thethe impactGreen Paper transport aonon -

finalsustainable mobility, COM 92 46Community forstrategy
huvudsak följande:föreslogs iVad20 February 1992. som var

forfasta, jämförbara miljöstandardsStandardisering genom
skilda transportslag,

blirmiljövänligatransportpolitik innebär att transporteren som
konkurrensdugliga,

farligt gods,ökad säkerhet vid transport av

för främjaekonomiska instrumentutnyttjande fiskala och attav
miljövänliga transporter,

drivmedel,forskningsinsatser i fråga om
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information rörande effekter på miljön.transporters

Rådet för sin del beslutDessutom och miljö itog transporterom
december 1994. refererar till slutförandet denMan inre mark-av

och till Unionen.naden utökningen Man betydelsennoterarav av
för handel, ekonomi, rörlighet flexibilitetoch ochtransporter anser

huvudämne miljöpolitiken.i Gemenskapenäratt transporter ett
och medlemsstaterna bör därför söka beakta:

ytterligare teknologin fordon,optimera drivmedel,att

på alla vidta åtgärder för begränsa och minska miljö-sättatt att
skadliga transporter,

flygtransportermöjligheterna gå från landsvägs- ochöveratt
till järnväg och vattenvägar,

få infrastruktur- och kostnader erlagda brukarenatt externa av
beaktande konkurrensaspekten,med av

öka allmänhetens medvetande situationen.att om

också antal andra åtgärder kanRådet noterar ett trans-som gagna
portmiljön, inte det gäller ochminst begränsa minska kol-när att
dioxidutsläppen.

mycket anslaget,breda användes Gemenskapen iDet som av
riktlinjerna för miljön, fortsatte i december 1992 Kommis-när
sionen hela sinpresenterade på transportpolitiken.syn

Syftet få till stånd optimal funktionatt transporternavar en av
i den inre marknaden, under hänsynstagande till nödvändig sjö-
säkerhet och fullgott miljöskydd. Kommissionens riktlinjer White

futurePaper policy The development of thetransporton -
policy global approach the ConstmctionAtransport tocommon -
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sustainable mobility, COM 92framework forCommunityof a
söka:huvudsak pågår iDecember 1992final, 2494 ut att

och kommandenuvarandetillämpningkorrektgarantera aven
villkor,och socialastatsstödinklusiveregler,

med tonvikttransportmarknadintegreradmultimodaltskapa en
kombinerade transporter,

synnerhetför miljön, ieffekternegativaminska transporternas
gods,farligtregelskrivning förblivandevid transport av

vid utbild-tillräckligaöka säkerheten sättaatt normergenom
standardstekniskafrågaoch isjömänoch träningning omav

infrastrukturfrågor,och vid

särskiltoch dåtransportarbetareförskyddet attutöka genom
sociallagstiftning,beakta

dimensionenden attutveckla transporterexterna genomav
medlemsländer ochmellanöverenskommelserbilateralaersätta

gemenskapsnivå,avtalland medtredje

dessochtransportnätverkettranseuropeiskaprioritera det sam-
nätverk.nationellaordning med

ochförRådsmöteinsattjanuari 1993 transporterVid i extraett
anmodades Kom-fartygsolyckordå aktuellapåkallatmiljö av --

och hindrasjösäkerhetenökaföreslå åtgärder förmissionen attatt
sedan slagföljdefrån Rådetresolutionerantalmiljöförstöring. Ett

kommissions-vidareutveckladesellerdessa framhävdesi slag. I ett
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förslag A policy safe COM final,93 66common on seas,
February24 1993 syftar till höjd Sjösäkerhetsom genom:

åtgärder för från fåmarknaden bort undermåliga fartyg,att
rederier och besättningar,

åtgärder för tillförsäkra enhetlig tillämpning inter-att av
nationella sjösäkerhetsregler och för undvika skilda säker-att
hetsnivåer inom Gemenskapen,

åtgärder för stödja normsättning,IMO:satt

åtgärder för få kraftfullare och effektivare hamnstats-att en
kontroll,

åtgärder för förbättra sjöfartens infrastruktur navigations-att
särskildhjälpmedel, trafikövervakning med inriktning från

miljösynpunkt känsliga områden.extra

De EUinitiativen inomsenaste

ministerrådEU:s har under tid samlat behandlat frågormersenare
har med sjöfartspolitikenhela inom EU På fransktgöra.attsom

initiativ under har huvudpunkter lyfts fram förvåren 1995 tre
diskussion syfte skapa enighetär att attvars om

den europeiska sjöfarten måste kunna konkurrera med fartyg1
från tredjeland på lika villkor. Möjligheterna till motåtgärder

illojal konkurrens, det finnsredan EU-regler börmot som om,
studeras,närmare

bekämpandet fartyg undermålig2 med sjösäkerhetsstandardav
och undermåliga sociala villkor för besättningen fort-måste

Det därför viktigt utveckla hamnstatskontrollensätta. är att av

15-12255
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inspektionsmyndig-medlemsstaternasanlöpande fartyg genom
heter,

bakgrundstärkasmåstesjöfartsidentiteteneuropeiskaden3 mot
europeisktötransportkapacitet. Etteuropeiskbehovet av enav

uppnåmedel förkanEUROSsjöfartsregister attettvara--
målet.

iSverigefråganaktualiseratEU-kommissionen har attäven om
förskeppsregistersittländer måste ävenmed andralikhet öppna

gällande regler.medenlighetrederier imedlemsstatersövriga
regeringskansliet.inomnärvarandebereds förFrågan

aviseraterfarit,utredningenenligt vadhar,EU-kommissionen
för-sjöfartspolitik. FörslagetGemenskapensförsamlat förslagett

årsskiftet 1995/96.kringläggas framväntas

Internationella organ

harorganisationerna nämnareredovisadenedanDe gemensamsom
eko-sjöfartspolitisk ochfrågormedarbetarolikade på sättatt av

sjöfarts-medorganisationerantal andrabetydelse. Ettnomisk
International OrganizationMaritimeminst FNssanknytning, inte

dockbrukarväsentliga. DenaturligtvisIMO, är mer somses
förIMO-fallet verkaiexempelvistekniska för att somorgan

sjö-acceptabelsyftar tillkunskaperochstandardstekniska som
miljösäkerhet.och

OECD-staternasMT CCommittee utgörTransportMaritime
sjö-civiladenMTCsjöfartsfrågor.för ärgemensamma organ

globalsamordningspunktekonomisk/politiskafartens enda mer
Vidliberal sjöfart.utvecklingbibehållande och ettnivå för av en

iförberedelsermedkompletteraskanårliga möten sompar -
MTC-diskuterarWorking PartyGeneralarbetsgruppMTC:s -

mellan OECD-sjöfartsrelationeromfattaraktiviteterländerna som
för-sjöfartsrelationer iutanför OECDoch samtstaterna stater

publiceras också.materialSjöfartsstatistiskthållande till FN.
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Arbetet inom har betydelse förMTC såväl myndigheter nä-som
ringsliv och fackliga organisationer. MTC:s värde tordestörsta
ligga dessi pilotverksamheter det gäller tredjelandsrelationer.när
Så har medlemsstater0ECD:s i MTC träffat policy-t.ex. en
överenskommelse med de frihandel. dialogEnöststaternanya om

för närvarande mellan MTC och de dynamiska asiatiskaäger rum
ekonomierna. minst östavtaletInte betydelse för Sverige dåär av
det riktlinjer för sjöfartskonkurrens enligt västerländskaanger

Östersjön.värderingar bl.a. samtligaaccepterats stater runtsom av
Tilläggas bör det inom OECD pågår arbete med beskrivaatt ett att
de stöd medlemsstaterna infört sjöfartsområdet.som

Consultative Shipping Group CSG sammanslutningär en av
västeuropeiska och inget formelltJapan. CSG mellan-ärstater
statligt gruppering där överenskomna aktiviteterutanorgan, en
och åtgärder måste förankras i respektive regeringskansli. CSG är

livaktig främst bevakar den legala delen i denen grupp som
sjöfartspolitiska utvecklingen i USA och interven-reagerar genom
tioner demarcher på diplomatisk nivå det gäller lagförslagnär
eller lagar medför inskränkningar i handelsfriheten eller andrasom
protektionistiska inslag. för CSG-ländemaRepresentanter samman-
träffar varje eller med kolleger från departement ochårvartannat
näringsliv forum för informationi USA. CSG viktigt ochär ett

förhållande intemultilateralt agerande i till USA. Det minstär
intressant för relativt liten nation Sverige i störreatten som en
krets kunna framföra sina uppfattningar.

globala försöken nedbringa tariffer, subsidier, kvoter ochDe att
andra skyddsåtgärder påbörjades efter andra världskriget. Syftet

och ocksåstärka ekonomin på världsbasis, för deär attvar men
länder deltar i arbetet. Sedan GeneralGATT Agreementsom on
Tariffs and Trade bildades år har fortlöpt i1947 ettprocessen
antal s.k. rundor. Uruguayrundan, omfattade bl.a.Den senaste,

och därmed sjöfart. avslutadesNär Uruguayrundan dentransporter
15 december 1993 kunde överenskommelse inte träffas sjö-om
farten. Förhandlingar i denna del fortsätter därför till i första hand
den juni Råderl 1996. då inte enighet skall World Trade
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tillställningefterträtt GATT,WTO,Organization ta omsom
eller delvis,sjöfarten, heltellerfortsättaskallförhandlingarna om

har varitförhandlingarnavidavtalet. Enligga utanförskall strävan
lämnaoch i-ländemasjöfartsnationerfå åtminstone attstörreatt

skall dåicke-diskriminering. Dessaochhandelsfrihetgarantier för
igodshanteringtransportkedjan sjötransporter,delargälla de av

väsentligatill hamntjänster, ärhamnar och sammantageträtt som
under likartadepunkt tillgods frånför transport annanenenav

med kraft ideltarländer och EUnordiskaSverige, övrigavillkor.
legalapolitiska ellerNågraliberaliseringsträvanden.dessa

har hittillstill ambitionernalevaSverigesvårigheter för att upp
förekommit.inte

DevelopmentandTradeConferenceUnited Nations on
förarbetarutvecklingsländerna,förFN:sUNCTAD, organ

Sjö-för sjöfarten.kommittéer,fastamednärvarande tre varav en
fartskommitténs utvecklahuvudrubriken attunderskerarbete

nuvarandeutvecklingsländerna. Detisektorerkonkurrensdugliga
Påår 1995.fyraårsperiodförgällerarbetsprogrammet t.o.m.en

hamnarsanalysfrågorståtthittillsdagordningen har avom
sjöfartslagstift-multimodalateknologi,ochstruktur transporter,

information,pedagogik,utvecklingsjöfarareträningning, avav
ochhar SverigedessaAvaktiviteter.regionalasamordning av

utbildnings-ochhamnanalysernabedömtsärskilti-länderövriga
till detkompletteringaroch brameningsfullasomprogrammen

andra organisa-iförekommersjöfartenbeträffandearbete som
sjöfartssammanhang.ochtioner

stödochregisterInternationella4.2

fartygdrygt 200sammanlagtbestårhandelsflottansvenskaDen av
svenska intressenkontrollerardwt.1000 Dessutomöver ca

konkurrerar påfartygutländsk flagg. Dessafartyg under400
dwt last-miljoner i672fartygmed 000världsmarknaden 27

i fartygs-registreradefartygen%Omkring 80kapacitet. ärav
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register utanför det landet i olika former internationellaegna av
fartygsregister. Ca 45-50 % klassas i dag Internationella Trans-av
portarbetarefederationen ITF tillhörande "bekvämlighets-som
register. Andelen har ständigt ökat sedan 1930-talet.

Internationella register

Sjöfarten de näringar under lång tid bedrivits i hårdär en av som
internationell konkurrens vilket gjort frågan låglöne-att om
konkurrens kommit i förgrunden. Sjömän från tredje världen har
varit och beredda arbeta för väsentligt lägre löner deär att än som
kommer från traditionella sjöfartsnationer i västvärlden.

främst skillnaderna i bemanningskostnademaDet med-är som
fört rederier i västländer sig i ägande och driftatt engagerat av
fartyg under utländsk flagg till genomsnittligt väsentligt lägreen
kostnad.

Många på olika sin flagga främst försättstater attgynnar egen
kunna upprätthålla sysselsättningen och kompetensenbibehålla i
den sjöfartsnäringen. Detta sker i dag till delstoregna genom
skattenedsättningar, skattebefrielse och avgiftsnedsättning avseende
kostnaderna för de ombordanställda.

länderEn har infört internationella register,grupp av som
registrering just i dessa länder. Rederier i flertalet högkost-gynnar

nadsländer har utnyttjat denna möjlighet för sänka bemannings-att
kostnaderna.

En länder har för kunna konkurrera medattannan grupp av -
bekvämlighetsflaggade fartyg och bibehålla sin nationella sjöfart -
inrättat internationellt register olika andra-Öppna typer,egna av
register eller särskilda internationella förteckningar. Till denna

hör Danmark, Finland, Frankrike,Norge, Storbritan-t.ex.grupp
nien och Tyskland. har därutöver infört direktaMan stödåtgärder
för sitt nationella register.eget

tredje länder har enbart infört formerEn olika stödgrupp av av
till sin nationella flotta skattenedsättningar, rederistöd m.m., men
saknar internationella register, bl.a. Sverige och Irland.
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i dag kanrederierländer harfjärdeväxandeEn somavgrupp
den allmännafraktpriserförmånligamycketerbjuda attgenom
Kina, Indieningårdennalåg. Imycketlönenivån t.ex.är grupp

de tidigareoch flera öststatema.av
får fartygetfartygsregisteriregistrerasfartygNär statsett en

flaggstatsdennaerhåller ocksådetochflaggaundersegla statens
dels slårflertal reglerinnehållerFolkrättennationalitet. ett som

fartygdejurisdiktionmaktutövningtill överflaggstatensfast rätt
andradels begränsarflagg,under dess statersseglarsom

förvillkorenbestämmerVarjefartyg.dettajurisdiktion statöver
diskussionsfråganfrämstaregister. Deni sittregistrering fartygav

anknytning mellanverkligbör finnasvilket kravvarithar som
inganärvarandeförfinns detExempelvisflaggstat.ochfartyg

Genévekonven-gällandedenenlighet medsanktionsmöjligheter i
främstflaggstatden händelseförkonvention1958 årstionen en

skyldigheti sinskulle bristabekvämlighetsregister attmedde
säkerhetssituationrådandekontrolleffektiv t.ex. om-utöva aven

registrerade fartygen.debord i
bekvämlighetsflaggadefrågankringfinnsproblemDe omsom

olikabehandling iförföremåltid varitunder långfartyg har
UNCTAD,ochMTCILO, IMO,internationella t.ex.somorgan,

möjlig-genomgåendeinnebärkonventionerochavtalträffademen
kompromisserutformadededåreglernakringgå ärheter att som

tolkningsutrymme.med vittett
organisationerfackligaoch derassjömännenvästerländskaDe

världs-andraefterhar främstinternationellanationella ochbåde
främstaförhållandena. Detförändramedintensivt arbetatkriget att

hamn.i Detfartygenblockaderdärvid varitmedlet har mot
ståndfå tillvaritofta sär-harsyftet med dessa ettomedelbara att

enskildaochrederietmedITF-avtal,s.k.kollektivavtal,skilt ett
till kollek-anknyterombordanställdaför deanställningsavtal som

tivavtalet.
konkurrens-dagpräglas isjöfarteninternationellaDen av en

iisjöfartsnationerflertalet västi realitetensituation gör attsom
respektivesinastödjanödvändigtdetformerolika attansett
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handelsflottor statliga åtgärder skattestöd och/ellergenom som
inrättande andraregister i någon form.ettav

aktuellaDen stödbilden

Utredningen har, för få bild förhållandena i andra länderatt en av
främst inom låtitEU, sammanställning belyser hur degöra en som
med Sverige konkurrerande lämnar stöd till sina sjöfarts-staterna
näringar.

vanligaste formenDen stöd skattenedsättningär attav genom
alternativt skattebefrielse för de ombordanställda minska beman-
ningskostnaderna. Till detta kommer reducerar deävenatt man
sociala avgifterna. Ett länder i Europa ekonomisktävenpar ger
bidrag för hemresekostnaderna.

Stöden omfattar reduktioner kapitalkostnadema vidäven av
anskaffning fartyg avskrivningsregler, för-av genom gynnsamma
skotterad avskrivning, skattefri fondering bolags-samt gynnsam
beskattning. länder stöderEtt nyetablering.ävenpar

redovisadeAv 15 länder 14 inom harEU Norgesamt

länder14 särskilda avskrivningsmöjligheter fartyg
länder skattenedsättning13 / befrielse
länder13 internationella registeregna
länder11 reduktion de sociala avgifternaav
länder fartygsfonder8 i någon form
länder reducerad bolagsskatt i någon form
länder stöd för viss inrikestrafik
länder förskottsavskrivningsmöjligheter
länder stöd för hemresor
länder riktade nyetableringsstöd

Utredningen har uppgifter visar omfattande stödatt ävensom
finns i länder utanför Europa. I norsk studie från juli 1993en
redovisas KanadaUSA, och Hongkong, tillsammansävenatt som
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helaisjöfartsnationereuropeiskanämnda utgörtidigare stortmed
sub-rederierna ochvinsten ibeskattarintevärldshandelsflottan,

skattenedsättningarbemanningskostnadernaventionerar genom
skattebefrielse.eller

skattenedsättningarnahuruppskattai dag svårt storaDet är att
konkurrens-uppskattasvårareochländeri olika ännu attär

internationella registren.destödformerolikaeffekterna samt avav
effektensamladedenöversiktligtvisarnorska studien attDen av

sjöfarteninombemanningskostnadernaförkostnadssänkningarna
praktikendå ivilket20-50 %,storleksordningenikan ligga

delSverigeskonkurrera. Förkanhandelsflottalandetsinnebär att
medKombinerat%.till 25uppskattastotaltnedsättningenkan ca

verksamhetenrationaliserastegvisfrånkrav attstatenett om
%.ytterligare 15medminskatkostnadernaombord har ca

deskattelättnader förvalthögkostnadsländerflertaletAtt
bemanningskostnadernadetombordanställda beror äratt som

Övriga kostnader för far-konkurrensjämförelsen.islår igenom
konkurrensneutrala.ikapitaldrift och storttygens varaanses

bunker-kapital ochskaffarederier kan t.ex.världensSkälet är att
världen.ivillkorungefärtillolja runt omsamma

till utredningensiniInstitut harAnalys rapportSjöfartens
skillnaden iredovisarManfrågor. attdessaanalyseratnärmare

fartygsvenskregistreratochliberia-kostnadsbilden mellan ettett
kapitalkostnaderna.ochde s.k.gällerdetmycket liten närär rese-

vilka beman-dagskostnadernaligger iskillnadenDen stora av
delen.domineradeheltdenningskostnaderna är

endast %5generelltBemanningskostnaden kan utgörasägas av
forinnebär störredriftenför ettkostnadenden totala men

skill-skulleårsbasisdag. PåUSDungefär 000tankfartyg 2 per
ibesättningochbesättning ettsvenskmellannaden enen

miljonermellan och 8till 6uppgåregister kunnainternationellt
och 4mellantill 3produkttankermindreoch påkronor en

kronor.miljoner
bemanningskostnaderna förberäknatharInstitutet även en

ochtrafiknordeuropeiskitankersvenskflaggad 0007-8 tons
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olika flaggor och med olikajämfört bemanningskostnaderna under
för svenskabemanningskostnadernaavtal. Kalkylerna pekar på att

konkurrensmässiga.för Enrederier ligger på gränsen att vara
kunna innebäraskulle enligt institutetsänkning bidragsnivån attav

utländskaöverföras tillantal fartyg skulleförhållandevisett stort
register.

länderNågra intresseav

allmännalämnade översikten itidigareUtredningen har i den
denvärldshandelsflottan ochiredovisat grunddragenordalag euro-

exempel frånföljande lämnasstödbilden. Idetpeiska ett par
situationen.för förtydligai omvärldländer vår att

grad utgårsjöfartspolitik i högDanmark och förNorge somen
vid mening isjöfartsnäringen iutvecklatillvara ochfrån att ta

verksam-samverkandeoch dessoch näringarnarespektive land ge
Bådamöjligt.betingelserinternationellaheter så goda som

tillförhållandesjöfartsnationer, särskilt iländerna i dagär stora
minst påinriktning ligger inteekonomier.sina Derasstorleken på

dennasjöfartsaffárer i utlandet ochtrades.k. görcross man --
transportförsörjningen.deneller aldrigsjöfart berör sällan egna

olika nischer. harrederier i DevärldsledandeBåda länderna har
sjöfartsberoende basindustri ochförhållandevis litenockså tungen

ochvolymkrävandedärmed mindre beroende export-är storaav
meddirekt landförbindelsedärtillimportflöden. Danmark har

in-betydandeoch särskilt NorgeBåda harEuropa. länderna --
offshore-industrin.olje- ochitressen

ochsyfte skyddahar iFinland ochDanmark, Norge att
registerkonstruktionerinförtsjöfartsamtidigt utveckla sin som

till lägreutländsk arbetskraftanställamöjlighetenöppnar att
därutöverhar dockhemlandets sjömän. Mankostnader förän egna

ombordanställdalandetsm.m. till detstöd skattereduktion egna
1980-talet inrät-i mittenutflaggningsvågenmedborgare. Vid av

för sinainternationella registerDanmarktade ochNorge att ge
ökad internationell konkurrens-utrikestrafikrespektive flottor i en
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register medregistret NISinternationellakraft. norskaDet är ett
danska internationellaanknytning medan detnationellsmå krav på

med kravnationellt registerregistret DIS störreär ettavsett som
anställamöjlighetBåda registrennationell koppling.på att ut-ger

skattereduktionsamtidigtlokala avtal ochländsk besättning på ge
inhemsk.besättningenför den del ärsomav

efter åruppstod någraNIS-registrets framgångföljdSom en av
norska sjömans-inom denrekrytering och återväxtproblem med

sedan införaårbara för någotstortingetföranleddekåren. Detta att
norska registretordinariefartyg i detstöd förstatligt ävenett

bidragformenrefusionsordning hars.k.NOR. Denna somav
harför sjömännen. Norgeavgifteroch socialaskattmotsvarar

stöd till NOR.och statligtsåledes både NIS
med myckettraditionharFinland och Sverige merenannanen

däromfattande utrikeshandel,industrisektor medutbyggd tung en
ochpåverka tillgångenkunnaangelägetdet har stan-attansetts

bl.a.påutrikeshandeln. Kravenför denpå fartygdarden egna
ställerskärgårdsledernasvåralånga ochoch deisförstärkt tonnage

nationellbesättningar.och Enbåde fartygsärskilda krav på större
iStarkast dettafram.därmedhar ärförankring sjöfarten växtav

finska kölar. Iutrikeshandeln gårFinland där 40 % avca
%mellan och 35och 30%motsvarande siffra 25Sverige är ca

med-svenskkontrollerade fartygutlandsflaggadeäven menom
olika formerutvecklatharoch SverigeFinlandräknas. Både av

RoRo-fartyg förindustrin, bl.a.tillknutensystemsjöfart nära
färjetransporter.högeffektivaskogsindustrin och

trade medanutsjöfartdet gällerFinland litet närär cross --
världs-dennadelfortfarandeoch delvishar varitSverige är aven

marknad.
stånd1990-talet få tilli börjanFinland lyckades att enav

sjöfackligaoch derederiernamellantrepartslösning staten, orga-
parallellsärskildinrättadeinnebarnisationerna, att enmansom
anställamöjlighetmedregistretförteckning till ordinariedet att

utrikeshandels-fartyg ivillkorarbetskraft vissautländsk på
Överenskommelsen inslag.flera intressantahartrafik.
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bemanningskostnadernaOm sänktes med i verkligheten10 %
blev det den direkta lönenivån för enskilda sjömän skulle staten
bidra med stöd i form skattereduktion och reduktion deett av av
sociala avgifterna för finländska sjömän. genomfördes ochDetta

kostnader kan uppskattas till 200 miljoner kronor istatens ca
bemanningsstöd för fartyg.100ca

Under dessa villkor kunde den särskilda, parallella förteck-
ningen inrättas i Finland. innebar rederierna kundeDetta att an-

utländsk arbetskraftställa på lokala avtal för till 50 %upp av
besättningen. övriga delen besättningen skulleDen EU-av vara
medborgare. Införandet den parallella förteckningen dockav var
inte saklig grund för uppsägning anställd finsk arbetskraft.av

det gäller tillämpade former kapitalstöd sjöfarts-När tillav
näringarna i de nordiska länderna finns också olikheter.

Enligt Överenskommelse inom OECD skall alla direkta stats-en
stöd till avvecklas fr.o.m. den januaril 1996. Andravarv mer
eller mindre sofistikerade former indirekta stöd har dock visatav
sig avveckla. OECD-överenskommelsensvårare attvara anses
dock konkurrensneutralai allmänhet positivt motett stegvara

Ävenregler och omfattar flertalet varvsländer. Sydkorea harstora
aviserat sin anslutning. utveckling bedöms positiv iDenna som
såväl Danmark Finland, vilka fortfarandeNorge i ochsom

betydande Sverige har tidigare avvecklatsamtliga varvsnationer.är
delen sina till varvsindustrin.stödstörre av

Rederiernas fondera vinstmedeltidigare möjlighet årenöveratt
fartygsfonder beskattningen har bortoch därmed uppskjuta tagits
i samtliga förnordiska länder. har dock skapat svårigheterDetta
förnyelsen och frågan återinföra någon formtonnaget attav om av
investeringsfonder diskuteras dessa länder.inu

Finland infördes under begränsad tid i slutet 1980-taletI en av
finansiellt för förnyelsestöd medge det då åldersstignaett att av

mindre statlig räntesubvention räntekost-En 90 %tonnaget. om av
naden under infördes10 år liksom regler för avskriv-gynnsamma
ning vid fartygsanskaffning. börDet även nämnas att en merav-
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medges förfartygsvärdet kundetill %skrivning på 106 attavupp
fartygen.isförstärkningkraven påkompensera av

samband1992 iföretagsbeskattningen årförändradesNorgeI
höjdesrederiföretagSkatten påskattereform.allmänmed en

Rederiernatilläts.längrefondering inteskattefrikraftigt attgenom
pågårlandbaserade industrin. I Norgemed denjämställdes nu

hela denutredningutrikeshandelsministemuppdrag omenav
för det norskabetydelsebelysa desssektorn förmaritima att sam-

hället.
och har i dagsjöfartsnationernagamlariktigttillhör deHolland

godsoch utförseldet gäller in-EUposition inomcentral när aven
ochtransithamnarvärldensRotterdam störstatill Europa. är en av

sjöfartsnäringenholländskaomland. Denmycketbetjänar stortett
i land.näringsverksamheter Den3/4tilldomineras än avmer

iSituationen1/4.rederiverksamhetensjälvadelenmindre är
till be-utflaggningbådepräglatsårHolland underhar avsenare

sjö-rederiernas ochutflyttningochkvämlighetsregister avenav
främstaländer. Dentill andraverksamheterfartsnäringens olika

förrederiermedhårda konkurrensendetta denorsaken till är som
konsekven-fårocksåbekvämlighetsflagg, vilketfartyg under stora

initiativregeringensholländskadenland. Påverksamheter iförser
for kunnagenomförtsnäringspolitisk studie attsärskildhar en

underandelen fartygminskandeständigtdeneffekternabedöma av
holländsk flagg.

intefortsättakommerutavvecklingenvisarStudien attatt om
verksamhetoch näringensholländska sjöfartendenvillkoren för

ellervisarUtredningenblir atttotalt sett mergynnsammare.
holländskunderhandelsflottai dagenssamtliga fartygmindre

riskerar flaggaskontrolleradeholländskt attflagg 800ca 400 av
existerandeminskas.kraftigt GenomHollandioch näringen ettut

holländska flottandeninvesteringspremier harförstatligt system
genomsnitts-och har i dagårundermoderniseratsdock ensenare
möjlighetdärmed godharår. attmellan 4-6 Fartygenålder på en

kanmarknaden.europeiska Detdenpåinte minstkonkurrera
köpte1994Nordsjöfrakt under år ettBylockattnoteras
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holländskt rederi med fartyg i syfte just komma in på denåtta att
europeiska marknaden. Bemanningskostnaderna dock inte kon-är
kurrenskraftiga. Utflaggningen har därför pågått längre tid trotsen

skattereduktionvisst bemanningsstöd, utformatsett som som en
motsvarande det i andra länder.många

Studien sjöfartsnäringen stegvis minsk-visar vidare att gett ett
flera långsiktiga ekonomiska effekterande bidrag till ochBNP att

verk-kan skönjas vid fortsatt utflaggning och utflyttning aven
förädlingsvärdet,Bland sådana effekter kansamheter. nämnas att

form skatteroch återbetalningen till ibetalningsbalansen staten av
arbetslösheten kanavgifter minska liksomoch kan komma attatt

komma öka.att
holländska regeringenrekommenderat denUtredningen har att

avskrivnings-förändra lägga kapital- ochsituationen att omgenom
anställning utländsk arbetskraft i detregler, införa lättnader för av

skattelättnaderna.holländska ökaregistret Desamt att samman-
förslagen bli 850 miljoner kronor,lagda stöden skulle med ca
bemanningsstöd till holländska sjömäniliggermerpartenvarav

flaggade fartyg. Modellen liknar både deombord på holländskt
alltså kombination kapitalstöd,danska och finska systemen, en av

Med dessa föränd-bemanningsstöd och internationellt register.
bibehålla sin handels-ringar utredarna Holland kanatt egenanser

aktiva sjöfartsnäring.flotta och utveckla sin sedan urminnes tider
lagt framholländska regeringen har i maj 1995Den propo-en

innebär regeringensition i denna fråga i görstort att sammasom
tillmötesgår rede-utredarna. valda modellenbedömning Densom

organisationernas kravriernas stöd och de fackligaönskemål om
arbetsmöjligheter holländsktsjöfolketsstödja detatt egna

holländskaflaggade grundläggande motiven för denfartyg. De
beredskapsmässiga skäl bibe-strategiska ochregeringen är att av

ekonomiska skäl söka utvecklahålla flottan ochden rentegna av
det faktum sjöfarts-sjöfartsnäringen Holland. detta liggeri I att

till tillväxt och syssel-därmed ekonomiskt kan bidranäringen sett
sättning i landet.
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4.3 Referens synpunktergruppernas

samlade svenska agerandet bör,Det enligt Industriförbundet och
dess i olika internationella fora inteoch minst inomrepresentanter,

industri- och handelsföretagens behovEU, välstyras av av
fungerande internationella Sverige bör därförtransportsystem.
verka för reell, så långt möjligt likvärdig, konkurrens inom helaen
sjöfartsnäringen nationellt och internationellt.

förutsättning för vinna internationell framgång enligtEn är,att
framåtsyftande, brettRedareförening, harSveriges att man en

förankrad sjöfartspolitik visar Sverigeoch långsiktig ärattsom
vidare svenskoch skall förbli sjöfartsland. påpekarMan attett

sjöfart svensk angelägenhet ii vidaste mening är attsamten man
iakttar uppträdande.internationella sammanhang enigtett

Sjofolksfdrbundet det vikt detSvenska stor attanser vara av
internationellt gällerfinns sammanhållet svenskt agerande vadett

förbundets uppfattning Sverigesjöfartsfrågor. Enligt måste agera
internordiska sammanhang, i interregionalabilateralt isamt sam-

internationella sjöfartsfora, för åstad-manhang, inom iEU samt att
konkurrenssituation, i fall där svenskkomma inom Europa,varten

reellaoch europeisk sjöfart möjligheter. Förbundet betonar attges
tidigare har uttalat sig för internationella registerriksdagen äratt

i världshandelssjöfarten. bör, enligtoönskat inslag Dettaett
för agerandetförbundets mening, grunden det svenska inter-vara

nationellt.
Fartygsbefälsförening har gjort sin framtidsbedömningSveriges

sjöfartspolitikinternationellt perspektiv och därvid kopplatettur
med särskilt sjösäkerhetsarbetet globalt och inom EU. Föreningen

denna mycket viktig för utvecklingkoppling ärattmenar en av
den därförsvenska sjöfarten. internationella arbetet viktigtDet är
och framhåller såväl viktiga internationellaEU IMOman som som
fora.

Svenska Maskinbefälsförbundet Sverige i interna-attanser
tionella be-sammanhang aktivt skall arbeta för medsystemetatt
kvämlighetsregistrering inom sjöfarten mindre attraktivt sågörs att
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ståndnödvändigt få tillsikt tvingas upphöra. Detdet på är att
med dettafå buktåtgärder förinternationella attgemensamma

sig ochkonkretiserarFörbundetinslag i sjöfarten.osunda menar
registerkonventionUNCTAD:skanlösning på sikt attatt varaen

mellan far-genuin länkfinnasdet börpå sårevideras sätt att en
internationelltskall bliregistreringförflaggstatenoch atttyget en

harOECD-ländema hittillsframhållerFörbundetaccepterad. att
teckenfinns detEmellertidtill förändring.försökmotarbetat varje

registerkonven-till revisioninitiativvillpå EU taatt avennu
stödjas Sverige.kraftfulltinitiativ börSådanationen. av

viktigtframhåller detStuveri/irbundoch ärSveriges Hamn- att
förut-internationellt agerande. Ensvensktsammanhålletmed ett

förbundetochhemmaplanpåför dettasättning ärär att enseman
policyskapandeslagkraftigtdärför viktenbetonar att ett organav

tvivelalltståförbundet,skall,sjöfarten.för Detbildas utommenar
vilken frågapositionensvenskavilken den är oavsett som

internationellt.diskuteras

internationellaSjöfartspolitikens4.4

problembild
internationella problemtvådetframgårredovisningenAv äratt

berör.arbetet främstsjöfartspolitiskadetsom
ochsäkrareskapahandlarförsta problemetDet att merenom

fåttutredningen härbildvärlden Denmiljöanpassad sjöfart över.
arbete återstårmycketfram visar göra.attatt

ochlikvärdigaskapahandlarandra problemetDet att merom
finnsvärldssjöfarten. framgåttför Somkonkurrensvillkorsundare

konkurrenssnedvridande åtgärderformerolikadet i dag många av
sinsyfte skyddainfört isjöfartsnationerflertalet att egensom

handelsflotta.
omfatt-den alltmerproblemet berörocksåTill detta hör som

västligai främst deekonomiska stödgivningenoch ökandeande
minst inom EU.industriländerna, inte
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kanHärtill kommer ökande antal rederier i dag erbjudaatt ett
fraktpriser den internationella fraktmarknaden mycketärsom

från de renodlade lågkostnadsländerna,Konkurrensengynnsamma.
östblocket i Asien blir allt hårdare.bl.a. i det gamla ävenmen

internationella och globala karaktärSjöfartens mycket påtagliga
långockså huvudfrågorna inom sjöfartspolitiken tidgör att tar att

förena olika ståndpunkter konkurrens-lösa. snabbt kunnaAtt om
tidskrävande.villkor, Sjösäkerhet och miljöfrågor svårt och Deär

kulturella skillnader finns mellan de ledande påstaternastora som
snabb utveckling.sjöfartens område försvårar i dag en

konkurrenssitua-påtagliga förändringen i rederiernasDen mest
arbetskraftsmarknaden ochtion har skettde 50 årensenaste

tillåtervärldshandelsflottan tillhör i dag register70-80 % somav
avtal.besättningar lokala Deeller mindre blandade storamer

fartyg under sådanasjöfartsnationerna delen sinahar större av
storlek och mycketkraft sin i mångtflaggor och kan därmed i av

hindrautvecklingen och nödvän-diktera villkoren för den framtida
kravskäl innebär mångadiga förändringar. naturligaAv nya

vilket medförförbättringar kan öka,kostnaderna förgånger attatt
helt avvisa för-frågorna ellerdessa länder därför blockerasöker

slagen.
de nuvarandefog hävdaskan med visstDet emellertid att

överenskommelser redanregelsystemen internationellaoch de som
de verkligen in-träffade förbättringskulle avsevärdär omge en

fördes och tillämpades världen över.
förhållandevis väl defi-fartyglaggstaternas för sinaF äransvar

länder till-tillräckligt månganierat. Problemet dock inteär att
finns.lämpar och tillsyn de reglerutövar somav

viktigare och fleradestoblir då i ställetHamnstaternas ansvar
hamnstatskontrollsam-länder har utvecklat särskiltettgrupper av

minst i Sverige.intearbete har intensifierats under år,senaresom
lagtoch harBland har intressant ställningUSA stor ton-annat en

vikt vid hamnstatskontroller.
hamnstatskontroll kan påutvidgad och omfattandeEn mer

situationförbättrad inommånga nyckeln tillsätt varaanses en
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säkerhet och miljö konkur-världssjöfarten såväl det gällernär som
förstärka det europeiska hamnstats-rensfrågor. EU:s planer att

viktigt fasta på.kontrollarbetet därförär att ta
beträffandeAnalys InstitutSjöfartensbedömningarDe görsom

sammanfattasarbetet kansjöfartspolitiskadet internationella
internationelladetillväxtenföljande Institutetsätt. att avmenar

industriländerna inte har behövttillbidragitregistren starkt att
utsträck-tillnärmelsevisrederinäringar isubventionera sina samma

eventuell återgångvarvsindustrin. Institutetning att enmenarsom
nationella besätt-homogenaregister mednationellatill enbart
öka sina subven-industriländerna måsteskulle leda tillningar att

Institutet framhåller vidarehandelsflottorna.nationellationer deav
sambandoch entydigtgenerelltfinnas någotdet inte tycksatt

enligt klassade be-och de ITFinternationella registrendemellan
sjö-vad gällernärvarande styckenför 24kvämlighetsregistren

social och eko-i frågamiljöstandard liksomochsäkerhets- om
utlandskontrol-svenskadeInstitutetnomisk standard. attnoterar

internationella regi-registrerade ihuvudsakligenfartygenlerade är
insti-Avslutningsvis påpekarkrav.med förhållandevis högaster

siktarbetedet förmodligen hamnstaternasäratttutet som
förbättringar.kommer kunnaatt ge

och inom EUglobaltproblembilddennaDet är emot --
inter-det fortsatta svenskainriktningen påhar sökautredningen att
bety-sin del starkt betonathar förnationella agerandet. Parterna

pådrivande.Sverige bördelsen att varaav
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näringspolitiskaÖfartens5

situation

betydelsenäringspolitiska frågornadebehandlaskapiteldettaI av
underförsden delfrämstsjöfarten ochför den svenska som

sjöfartspolitiskanuvaradei deUtgångspunktensvensk flagg. tas
agerandeinriktningnäringspolitiskmedbesluten styrt statenssom

i dag.fram till1980från år
flertalliksomredovisasvidtagithittills ettåtgärderDe staten

bl.a.gjordasituationennuvarandedenbedömningarolika avav
Riks-InstitutAnalysSjöfartensrederistöd,för samtNämnden

Övriga Därefterviktförhållandenrevisionsverket. tas upp.av
sjöfartspolitikeniväsentliga delarnäringspolitisktredovisas ett par

frånResultatenberedskapsplanering.ochutbildningrörsom
Referensgruppernasredovisas.frågordessastudier isärskilda

likaså.behandlassynpunkter

SverigeipolitikochSjöfart5.1

1980-1995

delaskantill 19951980sjöfartspolitiken under årensvenskaDen
sjöfartens närings-beslut. Deni två avserenaavgrupperupp

regeringåtgärdermål ochmotiv,och depolitiska situation som
debestårbeslutandrabeslutat Denoch riksdag avgruppen avom.

Hit höroch åtgärderna.måleninriktade motiven,trañkpolitiskt
sjösäkerhetsfrågorna.ochinfrastrukturenbl.a.

näringspolitiskafrånutvecklingsjöfartenssvenskaDen sett
avseenden hängerdessabesluten ide politiskautgångspunkter och
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periodunder den utredningen harnära närmaresamman som
från fram Sambandetstuderat, perioden år 1980 till i dag. åter-

i unkturförändringar förändringar konkurrent-speglas konj och iatt
handelsflottansländerna snabbt påverkat flaggtillhörighet med åt-

för konkurrens-följande svenska politiska beslut söka skapaatt
neutralitet. Utflaggning svenska fartyg har dock stegvis ändåav

under svenska handelsflottan har minskatskett 1980-talet. Den
drygt fartyg dwt.från 600 fartyg till i dag 200 1000 Denöver
utlandsflaggade delen omfattarsvenskkontrollerade i dagmen

fartyg.400ca
andra världskriget började denEfter stadig uppgång sedanen

märkas omkring år och dåinternationella sjöfartens problem 1975
vilken vidför traditionella sjöfartsnationerna till Sverigefrämst de

till problemen olje-viktigt skälden tiden kunde räknas. Ett var
och därmedhöjda priser, mindre leveranserkrisen, innebarsom

Tillgänglig sjöfartskapacitet för-mindre behov sjötransporter.av
omfattande nybyggnationen.blev dock denstor genom

bl.a.fartygsproduktionen, tillkommenöverdrivetDen stora som
länder,varvssubventionerna i mångaresultat de infördaett av

under hela 1980-talet.skapade tonnageöverskott så gottett som
svenskflaggade ägdedetNeddragningen tonnaget enrum somav

fraktmarknadsdepression,följd samtidigt accelererandeav en
oljemarknaden.underhölls turbulensenvilken utlöstes och av

förkom bli bekymmersam denTiden fram till år 1990 att
redande stöd infördes år 1982svenska handelsflottan trots som

stödbeslut komförstärktes 1988 och 1992. 1988 årsoch årensom
utflaggningen delvis minskade. Den svenskainnebäraatt att

varit ungefär i dag ochhandelsflottan har sedan dess så stor som
tagit varandra.in- respektive utflaggning har ut

1970-talet olika försökt stödja denhar alltsedanStaten sätt
utgjorde stöden tillsvenska sjöfartsnäringen. Under l970-talet

Under 1990-talenden viktigaste delen. 1980- och harvarven
bemanningskostnaderna.stödet i stället inriktats reduceramot att
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huvudlinjerurskilja fyraårenunder de gångna 20kanMan
beslut.fattat sinavilka statsmakternaefter

för utflaggningFormellt hinder1

förhindramed syftetinfördes år 1977s.k. flagglagenDen att
flagg. Medunder utländskregistreradesfartygsvenskägdaatt
överlåtelseSjöfartsverket förtillståndkrävdeslagenstöd avav
giltighets-tidsbegränsadtill utlandet. Lagenskepp menvarav

denfr.0.m.upphävdesåtskilliga gånger. Lagentiden förlängdes
januari 1992.1

Varvsstöden2

dentillämpats undervarvsstöd harolika formerFlera av
ochtill enskilda rederierstödDirekta25-årsperioden.senaste

karaktären drama-delvishadegenomfördes. Insatsema avvarv
Varvsstödensida.räddningsaktioner fråntiska statens upp-

l980-talet.i börjanhörde av

1982Bemanningsstöd år3 -

införstatsmakternaställde1980-taletbörjanUtvecklingen i av
riksdagenochutflaggningenökandedenproblemen med

rederistöd.visstinitiativ beslutfattade på regeringens ettom

underslötsinternationaliseringsavtalet från år 1982s.k.Det
skattebefrielsen skullesärskildadenförutsättningen att genom-

ochanställningsvillkorreglerarfinns kvar,Avtalet,föras. som
svenskaanställssvenska sjömänförsociala förmåner avsom

avtaletoceantrañk. Genomfartyg iutlandsregistreraderederier på
medsociala skyddetför detkostnaderrederietsreduceras ca

ligga mellanvid den tidenBemanningskostnadema ansågshälften.
utlands-utlandsregistreradepågälldesvenska och dede som

bemannade fartyg.
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4 Bemanningsstöd ochåren 1988 1992-

Utflaggningen dämpades problemen fannsnågot kvar ochmen
omfattande stöd beslutades riksdagen år 1988.ett mer av

Stödet utformades inbetald sjömansskattså återbetaladesatt
stöd till rederierna. Till detta kom också bidragettsom som-

utbetalades efter täckaåret avsåg 50 % kost-attsom ca av——
nader för de sociala avgifterna.

Alltsedan sjöfartspolitiska beslutet byggde pådet år 1980 som
den dåvarande sjöfartspolitiska utredningens underlag och fram
till i dag har viktigaste målet för regering och riksdag varitdet att
kunna bibehålla handelsflotta rimlig omfattning.svensk aven

Beslutet har bekräftats flera riksdagsbeslut under årengenom
därefter i beslut stöd till de svenska rederierna, i1982 års om-

beslut, det nuvarande stödets konstruktion fast1988 års då lades
och i beslut fortsätta1992 och 1993 års stödgivningen.attom

för1988 års beslut väsentlig grund tillsättaäven attanges som en
utredningen höstenden sjöfartspolitiska 1994.

Riksdagen beslöt således redan år 1980 målet för denatt
skulle förutsättningarstatliga sjöfartspolitiken skapa föratt attvara

landets utrikeshandel skall kunna utföras effektivt tillsättett
lägsta samhällsekonomiska kostnader. Vidare riksdagenansåg att
förutsättningar skapas for landetsmåste att trygga transport-
försörjning och ekonomiskai politiska krissituationer. Sjöfartens
möjligheter konkurrenskraftig exportnäring stärka Sverigesatt som
betalningsbalans skulle tilltas vara.

intresseAv också riksdagen redan då sådanär att attangav en
politik borde inordnas i den allmänna näringspolitiken och
utformas så den bidrar till samhälletsuppnå övergripandeatt att
mål ekonomisk tillväxt, full regionalsysselsättning, balans,om
social och ekonomisk utjämning god miljö. Valuta- ochsamt
sysselsättningsskäl lyfts fram liksom handelspolitiska skäl.

beslutet slogs1 år 1980 också fast statligtatt ett engagemang
bör undvikas. sådana sjöfartsnäringen, därFör det kangrenar av
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samhällsekonomisktsvensktlångsiktigtföreliggabedömas ett
däremotsvenska fartyg kanmedverksamheten drivsintresse attav

motiverade underfallåtgärder i vissaekonomiska över-andra vara
sjöfartspolitikperioderstidigareTyngdpunkten igångsperioder.

miljöfrågorbemärkelse,i vidsäkerhetsfrågorlegat påhade mer
inriktningvillkor.ombordanställdas Dennadefrågoroch om

svårigheter såledesallttill rederiemasmed hänsyn störremåste
målsättningar.medkompletteras nya

betydelsengenomgående ocksåunder årenRiksdagen betonar
tillför den svenskanäringardesjöfartsnäringen äratt somavenav

meddenknappast gåroch detvaluta ersättaekonomin attattmest
verksamhet.valutainbringandenågon annan

1980-talet,börjanivid den tidenavvisarRiksdagen av
minimi-införatankenstatsråd,föredragandeliksom ettatt

ingåmåstefartygvilkaochhur mångaprogram för typer somav
bindadet svårthandelsflottan. Mansvenska är atti den attanser

tillstorlek med hänsynvisshandelsflottasvenskförsig av enen
önskvärdatillochkan kommaförändringari deosäkerheten som

statligaförhindranäringen. Förstrukturförändringar inom attatt
företagsstrukturineffektivkonserveringleder tillåtgärder av enen

riktasinte primärtdeutformas såvidtasåtgärderbör de attsom
för vissa före-överlevnadenmöjliggöra, säger,mot att mansom

tag.
ekonomisktstatligtvillkor förbörTvärtom engagemangsom

vidtas. Destrukturförändringarsundaföretagsekonomisktgälla att
ochkommersiellsyfta tillställetskall iåtgärdernastatliga en

sjöfartsnäringen.utvecklingteknisk av
be-1987/88:50propositionen prop.trafikpolitiskadenl som

målformuleringarytterligareredovisadessjöfarten,rörde ett par
sjö-effektivabl.a.tidigare.till de Mananknytningmed attangav

utrikeshandeln ochbetydelse förstrategisk attärtransporter av
ochnäringslivetvalfrihet förökadtill sjötransportertillgången ger

transportkostnader.därmed lägre
inrikt-och den angivnamålende angivnaallt väsentligt harI

gångna 15-års-bestått under denningen statens engagemangav
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perioden. övergripande målsättningen och de bakomliggandeDen
motiven har befunnits hållbara. Själva stödgivningen har inte
explicit i varit den huvudsakliga medletmålenutsagts utan som
statsmakterna och utredningen tolkar det såanvänt att stats-
makterna ekonomiskt stöd bör positiv effektansett att ett ge en

svenskflaggadeden långsiktiga konkurrenssituationen för de far-
tygen.

utvecklingen försämrades för de svenska rederierna i börjanDå
1980-talet fattade riksdagen år beslut införa1982 ävenattav om
bemanningsstöd under femårsperiod kombinerat med vissaett en

lättnader Stödet har för utredningeni sjömansbeskattningen. en
Stödet skulleintressant konstruktion, sedermera bort.togssom

ned undervillkoras och till behovet stegvis trappassamtanpassas
perioden.

stöd. det fall rederiStödets del konsoliderande I ettettvarena
före bok-rederiverksamheten på nivånvisade negativt resultat iett

exklusive stöd, skulle stöd kunnaslutsdispositioner och skatt ett
intill dess nollresultat uppnåtts.att ettges

syfte. rederierStödets andra hade expansivt Sådanadel ett som
fick endastvisade nollresultat eller positivt resultat stödett om

svensk flagg.detta användes till i fartyg underinvesteringar
ytterligare och årUnder försämrades lägetslutet 1980-taletav
tidigare beslutfattades motiv1988 således med somsamma --

införa dag.det stöd används iattom som
stöd-avgörande till har sig iDe skälen staten engageratatt en

allmännagivning, tveksam frånredan år 1980 ansågs nä-som vara
svenskflaggaderingspolitiska har denutgångspunkter, varit att

konkurrens-handelsflottan förlorat internationellastegvis har sin
kraft stödformer inneburitandra länder har inrättatatt somgenom
väsentligen lägre bemanningskostnader.

sjöfartspolitiskade riksdagsbesluten berörI två senaste som
kopplatsfrågor element tillåren och har1992 1993 ett nytt- -

besluten sjöarbetsmarknadensstatligt stöd. Bakgrunden är attom
det statliga stödet intemed regeringen ärär överensparter attom
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läng-fjärrsjöfarten ikonkurrensutsattatillräckligt för denatt mest
svensk flagg.underdrivas vidareskall kunnaden

Redareförening,Sverigesdärförträffade1992Hösten parterna
ochFartygsbefälsföreningSverigesSjöfolksförbundet,Svenska

överenskommelse kost-MaskinbefalsförbundetSvenska omen
svensk-syfte stärka denirationaliseringarnadsbesparingar och att

åtgärderekonomiskaskalluppgörelsensjöfarten. Enligtflaggade
avgifter tillsammanssocialabidrag tillochskatteåterbetalning

rationaliseringsåtgärder innebäramed parternas samman-enegna
andel40 %. Parternaskostnadsbesparingframtidatänktlagd

ivariationermed vissareduktion%hösten 1993 15varaangavs
rederier.olika

överenskommelsedennafasta påhar tagitoch riksdagRegering
ipropositionensjöfartspolitiskatill deni anslutninguttalaroch

följande:oktober 1993

docksjöfartspolitik börlångsiktigförförutsättningEn varaen
överenskom-enlighet medifortsätterrationaliseringsarbetetatt

rationaliseringarsjöarbetsmarknadensmelsen mellan parter om
åtgärder.kostnadsbesparandeandraoch

ochårligenredovisasdetta arbeteEffekterna parternaavav
rederistöd.Nämnden för

juli 1992från den 1riksdagenbeslutadeapril 1992l att av-
avi-och regeringensedan år 1988funnitsveckla det stöd som

Turbu-skulle införas.registersvensktinternationelltserade att ett
dåvarandedendock såförslaget blevlensen kring attstor rege-

stödet.återinförai ställetriksdagenföreslåringen valde attatt
återin-rederistödet skulledecember 1992beslöt iRiksdagen att

föras.
beslutfattade sittriksdagenmellantiden innanI genom---

kalladintervjuundersökningInstitutSjöfartens Analysförde en
konkurrensförutsättningarmarknads- ochSjöfartsnäringens

urvalrepresentativtbesvarades1993-1995. Studien ett avav
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rederier 30 stycken 20-tal tjänste- och underleverantörs-samt ett
företag.

Studien förintressant utredningen då den visar det starkaär
behov långsiktighet i agerande krävs gentemotstatensav som en
näring den sjöfart är.typav som

Rederiföretagen fattadeinnan riksdagen sitt beslutvar --
mycket avvaktande inträffa vid halvårsskiftetinför vad skullesom
budgetåret menade1992/93 rederistödet skulle upphöra. Mannär

det då inte med svenskt internationellt registeratt ersattes ettom
eller andra skulleåtgärder skulle sänka kostnaderna, storsom en
del flottan flaggas höga kostnaderna för utflaggningenDeut.av
gjorde fatta slutgiltiga beslut.dock avvaktade med sinaattatt man

rederiPlanerade investeringar sköts också framtiden. Vartannat
menade under antingen skulle flaggaåren 1993-1995 utatt man
eller Sverige. avgörandelägga ned verksamheten i Det statensvar
sjöfartspolitik.

beslut i december kunde rede-riksdagen fattade sitt 1992När
rierna återigen delvis överblicka situationen och Stabiliseringen
inträdde och utflaggningen genomfördes inte. efterhand kan kon-I

räknade med möjlig-för hälften de rederierstateras att somav
inträffadeheten nedläggning/utflyttning verksamheter detta.av av

räknade möjlighetenandra hälften rederierna medDen avav som
har flertalet fall haftnedläggning/utflyttning i dag kvar och iär en

vidmycket positiv utveckling. gäller företag redanDetsamma som
utvecklingen för årenenkättillfället hade positiv bedömning aven

1993-1995.
Sammanfattningsvis flertalet rederier gjordekan konstateras att
riktig bedömning möjliga utvecklingen för sin verksam-denen av

het, både i positiv riktning, och de avvikelsereller negativ att som
frånskett har gått i positiv riktning.prognosen

haRiksdagens initiativ till Sjöfartspolitisk utredning kanen
påverkat situationen. Utvecklingen för svenska rederier fram till i
dag har dock sin värderadegrund i den lågt kronan och den under
denna period dollarn.relativt högt värderade
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uppgifterutredningen lämnattillRedareförening harSveriges
till 1995redovisar för åren 1980bedömning ochstöder dennasom

uppåtgående tendens.år 1995nedåtgående under enmenen
uppgifter visarInstitut har lämnatSjöfartens Analys även som

fartyginregistrerades 97till 1994det under åren 1989 överatt
medsambandifartygsregistret 75i det svenska000 dwtl varav

ifartyginnebär 22begagnade fartyg.eller Dettaköp attnyaav
fem år.under dessaflaggadesmeningegentlig

fartygöverföra 35rederiervalde svenskaUnder perioden att
Övrigautländska register.tillsvenska registret över-från det

rederierutländskabeslutadesfartygföringar till utlandet- 71 av-
minskade såledesTotaltfartyg.svenskamed köpi samband av

perioden.helafartyg undermedsvenskflaggade flottan llden
varitfartygen harinregistreradede större änInstitutet betonar att

ändålastkapacitetentotalavarför deneller sålda,de utflaggade
avsågkapacitetsökningendwt.ökade med 154 000 Den största

passagerarfartyg.tank- och
totaltinflaggningenhittillsharoktober1995Under år t.o.m.

fartyg haroch 12utflaggningen 6fartygvarit 18 änstörresett
har,1995Inflaggningen årregistret.svenskasåledes tillförts det

siffror, varitmed 1994 års änjämförelseframgår merav ensom
sågångertre stor.
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Nedanstående tabell visar de årliga variationema i registret åren
till1989 1994.

Tabell 5.1 Förändringar skeppsregistret till1989 1994i
fartyg dwt.1000över

Källa: Sjofartens Analys Institut

År Från utlandet Till utlandet Nettoförändring
införda utförda

antal dwt antal dwt antal dwt

12 5031989 28 686 649 16 183 016 633

3 8291990 915 292 14 85 339 95317

19 505 11 326 9401991 16 346 445 5

70 260 482 440 -11 -412 1801992 6 17

-21 -964 6691993 10 98 105 31 1 062 774

-129 7461994 70 050 10 199 796 -55

1995 6 1218 — — —
Summa

-11 153 9311989-94 2 186 801 93 2 032 87082

inriktningNuvarande näringspolitisk5.2

budgetpropositionRegeringen har i årets prop. 1994/952100,
bil. till riksdagen redovisat sin på den framtida närings-13 syn
politiska inriktningen för Sverige och riksdagen har under våren

erinran behandlat frågan NU 1994/95:18.1995 utan
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första uppgiftenRegeringen i propositionen den storaattanger
statsfmansema och minska arbetslösheten. akutaDeär att sanera
beroende bl.a. på djupgående strukturella problemsvårigheterna

tillväxt och otillräcklig förmåga till förnyelsehar lett till en svag
offentligaförädling i den privata sektorn samtidigt deoch som

storlek.ofmansierade utgifterna vuxit i
enligt regeringensHuvuduppgiften för aktiv näringspolitik ären

ochvillkor för företagen investeramening goda attatt expan-ge
beredaochbl.a. undanröja hinderdera. skall skeDetta attgenom

och miljöteknologi, kompetenslångsiktiga satsningarförväg
arbetstillfällen.flerkunskapsnivå och skapaför uppnå högreatt en

uthållig tillväxt.skapaMålet att enanges vara
skallkonsekvent politik krävs förlångsiktig ochEn statenatt

näringslivetsframgångsrik förändringmedverka tillkunna aven
i förstagrundläggande instrumentoch inriktning.struktur De som

delsdels generella insatser ochanvändashand kommer äratt
kan behovspelregler. praktikenskapandet sunda I även avav

böreller finnas. Utgångspunktenbranschinriktade åtgärder uppstå
skallSpelregler i möjliga utsträckningekonomins störstaattvara

innebär detoch långsiktighet.förutsägbarhet Dettaunderlätta äratt
och långsiktigtoch skatter konsistentalagar, reglerangeläget äratt

till för-politiken kunnasamtidigt måstestabila anpassassom
eller värderingar.omvärldsförutsättningarändrade

liggastödjande roll böriRegeringen pekar på attatt statens
och risk-allmän kapitalförsörjningfrämja nyföretagande liksom

den utveck-medelstora företag.kapitalförsörjning till små och I
utvecklingforskning ochfrämjarlande rollen skall ligga att staten

och informations-industriell tillämpningmed inriktning mot
effektiviserande roll i vilkenteknologi. skall haStaten även en

avreglering. Skatter, arbetsrättkonkurrenslagstiftning ochligger
kompetensutvecklingutformas såoch lagstiftning måste attannan

och förnyelse främjas.
Översikter genomfört och redovisat våren 1995NUTEKsom

företagsstödenvisar de statliga industri- och ärsammantagetatt
väsentligen mindre tidigare.ännu
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också de näringspolitiskaredovisningNUTEK:s attanger
alla områden. gäller såvälstöden inom omfattande på DetEU är
och medelstora företag detdirekta indireka stöd till små närsom

och teknikutveckling,stöd tillgäller investeringar samt export-
energiområdena.miljö- och Sam-forskning åtgärder inomsamt
registrerade inomolika näringsstödfinns EU3 800mantaget

Frankrike 902Tysklandtotalt 149, 695,Sverige har samtvarav
Storbritannien 861.

inomsådeles inte ovanligt EU.till olika näringarStatsstöd är

konkurrensanpassningNuvarande5.3

Bemanningskostnader

annorlundaflesta ländersker i de påsjömänBeskattningen sättav
förhål-särskildalandanställda. Deför medborgare ärän som

hemlandetmycket lång bortovaro frånmedlandena för sjömän
tidigare motiverat sådanåret hardelarunder stora anpass-enav

sjömansskattdärför i dag särskilddel harSverigesning. För en
anställda iland.förlägreär änsom

detnuvarande grundkonstruktion sådanRederistödets är att
stöd-bemanningskostnaderna de fartygpådirekt sänker ärsom

återbetalas tillinbetalade sjömansskattendenberättigade attgenom
återbetalassociala avgifterna delvisdearbetsgivaren och genom

årsanställdkalenderår ochkronorbidrag 29 000ett perom
1992/93 bidraget1989/90 tillsjöman. Under åren större,var

årsanställd.nämligen kronor38 000 per
förordningreglerat i SFSrederistödetnuvarandeDet är en

sjömansskatte-och 2 §med ändringar1992:1718 styrs genom
skattemässigt efterfartygenparagraf klassaslagen. Enligt denna

ocksåligger tillfartområde. klassningsitt huvudsakliga Denna
stödberättigade respektive ickefartyg igrund för indelningen av

stödberättigade.
församtligamyndigheter berörda ochTre ärär gemensamma

skeppsregistret.förs det s.k. Iriket. Vid Stockholms Tingsrätt
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införs svenska fartyg och bl.a. deras ägarförhållanden.registret
Sjömansskattekontoret i handhasVid Göteborg sjömansskatte-

klassificering de fartygfrågor blir stödberättigadesamt av som
besluten fattas i den Sjömansskattenämnden.och partsammansatta
Nämnden för rederistöd i Göteborg handhas frågor harVid som
bidragen till rederierna och stödbesluten fattasmed göraatt av

likaledes nämnd.denna partsammansatta
Sjömansskattekontoret för ården förteckning1 upprättatsom

fartygåterfinns fartyg dwt, 193212 3001995 överöver varav
gående i fjärrfart. fartygdwt klassificeras Dessa000l ärsom
klassificerade i närfart och intestödberättigade. fartyg45 är är

och uppdaterasFörteckningen varje årstödberättigade. upprättas
under året.även

juridiskaBidrag kan till svenska fysiska ellerlämnas personer
haft sjömäntill partrederier, har eller hareller svenska an-som

svenska handelsfartyg huvud-ställda för arbete ombord på som
Fjärrfart definieras fartsakligen i fjärrfart.används änsom annan

fart och närfart.inre

trafikfartyg i inre fart, dvs. istöd gäller för de går1 Inget som
floder, kanalerlandet huvudsakligen i hamnar ellerinom

inomskärs eller i Kalmarsund.eller insjöar eller vid kusterna
i Mälaren ellerinnebär fartyg enbart gårDetta att ett som

klassificeras for stödenbart trafikerar Göteborg-Vänem inte
eller sjömansskatt.

klassificeras till närfart.stöd heller till fartyg2 utgårInget som
närfart fartyg linjetrafik tidtabellsbunden mellanMed iavses

svensk och utländsk hamn eller mellan utländska hamnar, dock
linj linjen Hanstholm-Lindesnäs. innebäretrafik bortom Detta

således stöd till fartyg passagerarfartyg i linje-ingetatt ges
trafik mellan Stockholm och Helsingfors eller för fartyg som
går i trafik Helsingborg ochmellan Helsingör.t.ex.
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klassificeras till närfartheller till fartygstöd utgår3 Inget som
gäller lastfartygdispensregeln. Regelnenligt den s.k. som

har certifikat föri inre fart, fartygethuvudsakligen används om
i fart.också nyttjas sådanfjärrfart och tidviskustfartstor

trafikerarhuvudsakligenfartyginnebärDetta att som
kustfart klassi-används itidvisGöteborg-Vänern stormen

fartyget hu-dispensregeln. Eftersomenligtficeras till närfart
inteñärrfart kan fartyget klassassysselsätts ivudsakligen inte

inte.stöd såledessådant och något gessom

klassificerasfartygsåledes deStödberättigade4 är somsom
fartfordradesfjärrfart. Ursprungligengående ihuvudsakligen

Hanstholm-Lindesnäs ellerlinjeneller delvis bortomhelt
år 1971 och inne-dock ändratsharbortom Cuxhaven. Lagen

fart fartinredefinierasfjärrfartbörden änär att som annannu
behöver i utrikesintefartygnärfart. innebäroch Detta att ett

fjärrfartsfartyg.för klassificerastrafik att som

gårklassificering inteSjömansskattenämndensTilläggas kan att
med såväl Nämndenkontakterkan efteröverklaga. Utredningenatt

få beslutSjömansskattenämnden konstaterarederistödför attsom
ifrågasatts.har

gårstödetutbetalningenmedpraktiska verksamhetenDen av
betalarmånadtilltill redaren/arbetsgivarenså statenatt varannan

socialförsäkringsavgifter.ochskattför sjömannen avdragen
till redarensjömansskattentillbakamånad betalarVarannan staten

erhåller redarenmajrederistöd. Varje år iNämnden förgenom
helårsanställd betalningkronordärefter bidrag 00029ett persom

socialförsäkringsavgifternaerlagdaför de under föregående år -
betydande.således eftersläpning ärsomen

rederiernade svenskabehandlar årligen stödet tillRiksdagen
rederi-Nämnden förförslag till ekonomiskade ramar somgenom

Kommunika-anslagsframställning tillstöd årligen lämnar i sin
skattebidraget och bi-föravseende beloppentionsdepartementet

avgifterna. Bidragen intesocialadraget till reduktion de är sattaav
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högsta belopp så bidragens totala verkligaett utan att ut-som
betalda belopp varierar med hur många stödberättigade fartyg som
finns i det svenska registret.

Beloppen efter den slutliga avräkningen året efter har stegvis
minskat, framgår nedanstående tabell för åren 1992-1994.som av
Förklaringen antalet stödberättigade fartygär minskatatt genom
utflaggning, bidragsnivån för de sociala avgifterna sänktes medatt
24 1992/93% rationaliseringsåtgärderna påverkat antaletsamt att
anställda ombord.

Nedan redovisas beviljat rederistöd för år i1994 miljoner
kronor enligt uppgifter från Nämnden för rederistöd:

Med europasjöfart trafik mellan hamnar i Europa inklu-avses
sive Medelhavet nordisk kustfart. Med oceansjöfartsamt menas
trafik sträcker sig utanför Europa exklusive Medelhavet:som

Tabell Rederistöd5.2 för åren 1992-1994

Återbetalning Bidrag Totalt
sjömansskatt avgiftsoc. 1994 1993 1992

Europasjöfart 138,2 106,8 245,0 302,1 312,5

Offshore 17,4 10,0 27,4 35,0 36,8

Färjor 0,9 0,3 1,2 0,9 0,8

Oceansjöfart 62,3 44,3 106,6 118,0 121,9

Totalt 380,2 456,0 472,0

budgetåretFör 1995/96 har Nämnden för rederistöd bedömt att
den totala bidragsnivån kommer tilluppgå miljoner400 kronoratt
och riksdagen har beviljat detta belopp jämte det korrigerade
belopp hela den 18-månadersperiod budgetåret dennasom avser

Årgång budgetårsomläggningen. 1989/90 anslogsavser genom
550 miljoner kronor.

15-12256
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decemberi 1992beslutade riksdagenredovisatstidigareSom
ställdeinnebaråterinföras. Beslutetskullerederistödet att statenatt

rationaliserings-vidtabidragsberättigade stegvisdekrav på att
bemanningskost-uppgå till 15 %skulle kunnaåtgärder avcasom
uppgiften år-samtidigtrederistödförNämndennaderna. attgavs

fråga. Såi dennasärskildlämnatill regeringenligen rapporten
rationaliserings-dag uppskattakan iskett ochhar också attman

till %.hittills uppgått 15effekten ca
åtgärdersjöfartspolitiskavissa1992/93: 128propositionenI om

stödkonstruk-bedömning avseendesinredovisade regeringen
svenskt medlem-vidEES-avtalet ochmedförenlighettionens ett

EES-avtalet finnsiframhöll detRegeringenskap inom EU. att
möjlighetenreglerInnebörden dessastatsstöd. ärregler attavom

stöd allmäntsådantlämnafördragsslutande settfor de staterna att
de åtgärdermenade dockDepartementschefenbegränsade. attär
torderederistödet m.m.återinförandetföreslås varaavsom

imedlemskap EU. Dettaochmed EES-avtaletförenliga ett senare
statsstödreglerlikartadefinnsmed detmotiverades att om

stöd förekommer ilikaledesochRomfördragetangivna i att en
sjöfartspolitiskai fleraEU-kommissionenEU-länderrad attsamt

infört.Sverigeåtgärder denföreslagitdokument typ somav
granskat hurrederistödetsin genomgånghar iUtredningen av

till efter-hänsynrederier. Medsvenskafördelasstödet
redo-1993utredningen valt årharredovisningensläpningen i som

visningsår.
följandemedunder år 1993rederier bidragTotalt erhöll 141

fartyg:efter antalfördelning

med bokslut.Rederier

fartyg40rederi för1 änmer
25rederier för2 änmer

för 5rederier7 änmer
rederier för 313 änmer
rederier för53 1
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Rederier bokslututan

Till denna kan föras bl.a. flertalet s.k. partrederier därgrupp
driften fartyget sköts själva.ägarnaav av

55 rederier för fartyg1

Stödet fördelade sig enligt Nämnden för rederistöd på följande
för kvaliñkationsâret i1993 miljoner kronor med kvalifika-sätt

tionsår det kalenderår ansökan avser:menas

Icke börsnoterade företag

Kusttankers 69,0
Torrlast RoRo 70,7samt

Börsnoterade företag

Bylock Nordsjöfrakt 60,9
Nordström Thulin 12,0
Bilspedition 15,5
Argonaut 6,4
Stena Line 2,8
United Tankers 21,5
Wallenius 39,3

Offshore-riggar 30,0

Övriga 49,4

Totalt 377,5

Det genomsnittliga beloppet fartyg uppgick till drygt 2 mil-per
joner kronor för fartyg och drygt för och700 000 småstörre
medelstora fartyg.
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Kapitalkostnader

har under årenfartygfinansieringeniStatens avengagemang
handelsflottan stegvisden svenskavärldskriget, dåandrasedan

stöd till defrämst gälltoch tidigareomfattandebyggdes varitupp,
tidi-sjöfartsmarknadenkrisen påsvårasvenska Den somvarven.

lämnade dettainnebar dockberörts att staten engagemang.gare
far-finansieringenviddock i dagharStaten ett avengagemang

Skeppshypotekskassan.Svenskatyg genom
ställtoch harställningoffentligrättslighar statenKassan en

garantifond.förfogandetill kassansmiljoner kronor350 som
till1929, harbildades årSkeppshypotekskassan,Svenska som
be-rederiverksamhetfinansieringvidmedverkauppgift att somav

juridiskutländskellerrederisvensktdrivs somperson,enavav
rederi.svensktdominerasägarmässigt eller sättannat av

ochbåde svenskilångfristiga lånhuvudsakligenlämnarKassan
Lånetidenlån.för sådanagarantiikläder sigellerutländsk valuta

till år.kan uppgå 15
obligationsemissionerdelsfinansierasVerksamheten genom

kassanför lån iSäkerhetenreversupplåning. ut-delsoch genom
tillgodohavanden hos elleri fartyg ellerpantbrevantingengörs av

i Göte-kansli harochbank. Styrelse säteellerborgen statenav
ochsju ledamöterbestårstyrelsen utserborg och statensomav

suppleanter.lika många
finan-andel20-procentighistoriskt haftharKassan aven

dag1investeringar irederierssvenskasieringen nytt tonnage.av
haft lågsin tillkomsthar sedanandelen 18 %. Kassanär av-en

nämligenuppställt,önskemåldeförkastning statenmötaatt som
rederinäringensvenskatill denkreditgivningförmånligatt genom

kon-ochhandelsflottanmoderniseringen mötatillmedverka attav
stabilitet åthandelsflottorutländskafrånkurrensen attsamt ge

existerande rederier.
arbetesittuppgifter tilllämnathar tidigare statenKassan om

verksamhetenberördabetonatoch har då ansettparteratt som
finansieringenförmånligadenbetydelsefullmycket somgenom

handelsfiottan. Kassanden svenskaförnyelsetillbidragit avanses
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har statsgarantin och sin speciella ställning lågagenom upp-
låningskostnader, vilket medfört under åren har kunnatatt man
tillhandahålla förmånlig finansiering svenska rederier, vilket är
huvudsyftet med verksamheten.

Riksdagen har under år fattat1995 beslut införaatt ettom
statligt kreditgarantisystem i syfte underlätta försäljningenatt av
svenskbyggda fartyg.

Bakgrunden till förslaget Exportkreditnämnden,är att som
år på regeringens1994 uppdrag utredde denna fråga, hade uppfatt-
ningen varvsnäringen i behov särskilda statliga kredit-att var av

förgarantier kunna säkerställa finansieringen sina leveranseratt av
och sin produktion i första hand och ombyggnader.störreav ny-

konkurrensneutraltFör i enlighet medgöraatt systemet en ny-
ligen träffad internationell överenskommelse inom OECD stödom
till i de industriländema, skall långsiktigtstörsta systemetvarven
bära sina kostnader utformasoch inslag statlig subvention.utan av
Överenskommelsen inom OECD har skapats då det i dag råder
överkapacitet inom världens samlade varvsindustri och det dess-

förekommer betydande statliga subventioner till medlems-utom
bl.a. i Tyskland, Frankrike och Norge.staternas varv,

statligaDen garantins samlade belopp för utestående beviljade
garantier skall vid varje given tidpunkt begränsas till högst
300 miljoner kronor och avgift måste för täckatas ut att statensen
kostnader för administration och för eventuella förluster. Garantin
bör endast lämnas de ekonomiska förutsättningarna för för-om en
säljning goda.är

Vissa tidigare gällande stöd intresse redovisa. slutetIär attav
år 1989 avskaffades de särskilda reglerna för avskrivningar iav

lagen avskrivning skeppskontrakt. Avskrivningsmöjlighetenom av
utnyttjades under slutet 1980-talet och bidrog till mångaattav ny-
byggen tillfördes den svenska handelsflottan.

Svenska rederier hade tidigare fram till år möjlighet1990- —
avdragsgilla avsättningar till särskild investeringsfondgöraatt en

för föråldrade och avyttrade fartyg. De medlenersättaatt avsatta
skulle inom från utgångenår det år avsättningen gjordestre tasav
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innebarFondernafartyg.nyanskaffninganspråk föri enav
nyanskaff-medavvaktasålt fartygrederiermöjlighet för attsom

frånbedömdestill tidpunktning mest gynnsamsomsomen
regler i fleragäller sådanaredovisatstidigareaffirssynpunkt. Som

EU.länder inomandra

Övriga uppgifter5.4

överflyttninggällerstadgas vad613/91EU-rådets förordningI nr
marknadfungerande inreupprättandetfartyg inom EU att enavav

överflyttninghinder förtekniskaundanröjandeinnefattar avav
svenskaregister. Dennationellamedlemsstaternasfartyg mellan
harEU-kommissionenochemellertid inte ändratsharsjölagen upp-

förpågårförhållande. DetdettaSverigemärksammat
regerings-inomdenna frågaberedningsarbete inärvarande ett

kansliet.
Finansdeparte-upprättad inomdepartementspromemoriaI en

förordas sjö-sjömänBeskattning1991:41 attDsmentet av
påhuvudsak inriktatiFörslagetavskaffas. ärmansskattesystemet

allalandskattesystemetenligtskall beskattassjömännen somatt
medborgare.svenskaandra

och dessSjömansskattenämndeninnebäraFörslaget skulle att
remissbehandlats ochharFörslagetkansli skulle kunna läggas ner.

Vad utredningengenomförts.inteharhuvudsak tillstyrktsi men
förslaget förframläggaregeringendockhar erfarit attöverväger

förslaget.samtidigt EU-anpassariksdagen och då
källskatt fördefinitivsjömansskattennuvarandeDen är en

ochgår ihandelsfartygsvenskapå när-sjömän tjänstgör somsom
utländska fartygtjänstgöringvidocksåfjärrfart. gällerDen som

svenska rederier.hyrs besättningutan av
medenligt landskattesystemetfinnsSkatteskalan följer den som

sjömansskattenskattereduktioneravdrag ochsärskilda görsom
förmånligare.ocksåNaturaförmåner beskattaslägre landskatten.än

landinkomstermed andrasammanläggs inteSjöinkomsterna som
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sjömannen har. Sjömän betalar inte heller kommunalskatt för sjö-
inkomster, eftersom sjömansskatten statlig skatt. ställetIär en
kompenseras kommunerna för skattebortfallet med mellan och50

miljoner kronor.75 svenskaFör sjömän bosatta i Sverige anställda
ombord på utländska fartyg gäller under vissa förutsättningar sär-
skild skattebefrielse.

huvuddelen sjömännenFör skulle, enligt utredningens för-av
slag, systemförändringen inte medföra några skattehöjningar, efter-

vissa särskilda avdrag i stället föreslås för sjömän.som
Utredningen vill här också redovisa särskild finsk studieen om

de i Finland gällande stödsystemen. Studien har direkt anknytning
till de svenska utvärderingarna. Målsättningen för studien attvar
utvärdera vilken inverkan stöden till rederierna har haft rede-ur
riernas och intressegruppemas synvinkel.

År 1994 betalades sålunda 125 miljoner finska mark tillut
totalt fartyg,97 huvudsaklingen går i trafik mellan Finlandsom
och utlandet. Till dessa stöd hör också effekten den år 1992av
införda parallella förteckningen och det räntestöd infördes årsom

för1988 anskaffning småtonnage. Passagerarfartyg och fartyg iav
inrikestrañk får inte dessa stöd.

Resultatet stöden visar har kunnat minska utflagg-attav man
ningen och expanderar flottan igen. Utredningen slår fast attnu
stöden har inverkat positivt på fartygens internationella kon-
kurrenskraft, vilket i sin resulterat i positiv inkomstutveck-tur en
ling hos lastfartygsrederierna. finska fartygenDe ökade sin andel

frakterna inkomstmässigt med miljoner700-800 finska markav
miljarderca 1,5 och bytesbalansenSEK påverkades omedelbart

på positivt särskildAv vikt utredarna detsätt. deett attanser vara
kostnader stöden förorsakar mindre denärstaten än summa av
ökande inkomster och besparade utgifter fått tackstatensom vare
stödet. finskaDen studien betonar mycket starkt beredskapssyn-
punkterna på så med stödet tycks ha skapatsätt till-att ettman
räckligt brett och allsidigt tonnage.
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förNämndengjordaBedömningar5.5 av

ochInstitutAnalysSjöfartensrederistöd,
Riksrevisionsverket

bedömagranska ochuppgiftendirektivi sinaUtredningen har att
han-svenskadenbakgrundenfrämst atteffekterstödets mot av

redovisatstidigareomfattning. Somiminskatstegvisdelsflottan
skett.inflaggningvissochminskatutflaggningenhar nuen

gällandedegranskasökt ärutredningenfrågaDen nuom
berördabedömningarderedovisaseffekt. Härnågonstöden gett

begärangjort påInstitutAnalysSjöfartensliksommyndigheter av
utredningen.

nuvarandedenstödrederistödför ettNämnden att avmenar
dessdärmedochekonomirederiernaspåverkaromfattningen

ingenrederierSvenskaflagg. ärvalvad gälleragerande av
rad olikalånginnefattar typernäringenochhomogen avengrupp

Nämndenkostnadsstrukturen.skillnader ibetydandemedrederier
rederiverksamhetenbemanningsintensiv ärpåpekar att mer

rede-med dejämförtbemanningsstöddendesto ettgynnas avmer
kapital-skullekapitalintensiva, ettrier är gynnas avsommersom

stöd.
far-för mångakostnadsnackdelenblirbemanningsstödUtan

Stödetuppnås.kanintelönsamhethelt enkelt så attstortygstyper
förlångsiktigtupplevas attemellertidnämnden,hävdarmåste, som

angåendedebedömningarde görirederiernabeaktaskunna av
flaggtillhörighet.

enligtskullestödetslopandedelvishelt ellerFöljden ett avav
konkurrenskraftsjöfartssvensk ytter-bli,meningnämndens att

europeiska sjö-depekarskulle försämras. Manligare även att
1988.efterårårenunderstödinsatserökat sinafartsnationerna har

påtalatanslagsframställningarårliga atti sinaNämnden har
ekonomiskarederiernassvenskadetillkomst harstödetsgenom

förStödet harstärkts.konkurrenskraftenochförbättratssituation
har kunnatdettatillbidragitkraftigtnärfartsrederierna tonnageatt

föryngringvissharsvensk flagg. Dessutomunderöverleva aven
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fartygsbeståndet skett. för tank- och torrlasttonnaget harLäget
förbättrats inger fortfarande bekymmer.men

förställt frågor till såväl NämndenUtredningen har därutöver
Sjömansskattenämndens kansli beträffanderederistöd tillsom

stödgivningen. Båda nämnderna harträffbilden" och precisionen i
funnit nuvarande regleransvarsområdenutifrån sina respektive att

för tillfredsställande.stödgivningen är
framförtNämnden för rederistöd tydligtviktig punkt harPâ en

i stöd-önskemål förändringarbedömningar innebär ett omsom
fárjetrafiken till vissa länderna i sydöstrakonstruktionen. l av

Östersjön fartyg, inte förår dykthar det under upp somsenare
infördes undantogsflagg. rederistödetnordisk eller svensk När

färjorna vid den tidenfärjetrafiken anledningen härtilloch attvar
inte längrelikartade villkor. Dettai huvudsak arbetade under är

Östersjön klart kanandra sidanfallet då konkurrentländema
mycketlågkostnadskonkurrenter medtillhöra storaanses gruppen

svenska färjorna.bl.a. demöjligheter konkurrera utatt
snedvridenviss konkurrensframhåller likasåNämnden att en

fartyg tillhörande såväl deochfinns mellan svenskflaggade fartyg
ochinternationella registren NIS DIS. DIS-danskanorska som
för fartygreglerna inte skeregistrering får enligt de danska som

färjorutländsk hamn. Danskagår mellan dansk hamn ochen en
svenskanlöper då ocksåmellan Köpenhamn och Oslogärsom en

hamn och kan konkurrera medoch kringgår därmed reglerna
har varitfärjor på konkurrenssnedvridande Frågansvenska sätt.ett

ochbehandling vid överläggningar mellan den svenskatilluppe
fått lösning.regeringen, har hittills inte någonnorska men

1992/93 till regeringenårliga sedan budgetåretI sina rapporter
nämnden kunnat kon-rederiemas rationaliseringsåtgärder harom

överenskommelsesådana genomförts.stegvis Denstatera att par-
och andra åtgärderträffade under rationaliseringar1992terna om

kostnadssänkningarkommer enligt mening medföraparternas att
på mellan olikaUtfallet varierar med nödvändighet15 %. typerca

sjöfart och företag och fartyg. Med demellan olika typerav av
ekonomiska åtgärder för närvarande bidrar med castatensom
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ikostnadsreduktion medskulle således%25 sammantaget en
enligtrationaliseringar kanåstadkommits. Mengenomsnitt 40 %

börgiltighet. Nämndenfortlöpandeinte hauppfattningnämndens
regeringenårligai sinaåläggasdock rapporteratt gesom nu

bemanningskost-inträffaskulleden situationensignal attom
rationaliseringarstödettackförmånliganadema blir så attvare

nämnden.enligtfallet i dagintevidtages. Såinte är
verksamheten pekari denrationaliseringargällerdetNär egna

möjligheter.sådanafinnspå detnämnden att
iinte infördesföreslogsursprungligendetI system mensom

infördes, ingickrederistödetförstadå det1980-talet, attbörjan av
skicka in redo-endaststödet ochbehållasjälv skulleredaren en

rationelladetnaturligtvistill ävenvisning Detta meststaten. vore
ochdockkan uppståsvårigheteradministrativaVissai dag.

tidigaremotsvarande detnämnden systemettatt somommenar
administrativ förenk-sigvilket idiskuterades övervägs, vore en

efterhand.granskning iinnebäradetta ändåling, skulle en
synpunkter möjlig-lämnatrederistöd harförNämnden även

med någon formbemanningsstödkomplettera dagensheten att av
fartygenför subven-räntekostnadernakapitalstöd attt.ex. genom

generelltfartygpremierastöd skulletioneras. Sådana somnyare
högbelånade.relativtärsett

stödetnuvarandedetInstitutSjöfartens Analys trotsattanser
svenskatill detförutsättningar bidragitkonjunkturelladåliga att
därmedochlastfartygochtillförts modernareregistret yngre

har vilketLastkapacitetenföråldring. ärytterligareförhindrat en -
000med 154handelsflottanden svenskasärskilt viktigt ökat i ca

allradetInstitutet1988-1994.dwt mellan åren attmenar
dag finns kvarbidragit till det iharstödetviktigaste attär att en

understryker institutet,sjöfartsnäring. Detta,betydande svensk ger
grundenläggaför kunnatillräckligtkompetens attär storsomen

Hadebestående.stödet blirförutsattför framtida expansion, atten
ytterligare 150-175institutetstödet inte funnits uppskattar att

blivitsjömänoch 3 200hade försvunnit registretfartyg attur
för samhället i formkostnadernafriställda. Under skulleårett av
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förha överstigit kostnadernaarbetsmarknadspolitiska åtgärder
ilanddessa hade fått jobbfärre tredjedelstödet än nyttavom en

svårkvantifierade främstantalDärtill kommerinom år. ettett
utbildningsmöjligheter ochförsämradenegativa t.ex.poster ensom

rekryteringsbas.smalare
ochbetydelse för Sverigegranskat SjöfartensInstitutet har även
delsför bytesbalansen,betyder mycketfunnit sjöfartsnäringenatt

tillmed exportprestationbidrarunderleverantörerna ensomgenom
tillrederinäringens bidragsjälvahandelsbalansen och dels genom

tjänstebalansen.
svenskbaserad rederinäring kanpåpekarMan ettstörreatt geen

bytesbalansen.ökande bidrag till
ekonomi på-betydelse för rederiernasgäller stödetsdetNär

omsättningsutvecklingen årensamtidigtinstitutetpekar att som
varitlönsamhetsutvecklingenpositiv harhar varit1989-1993

för deboksluten 86 141har undersöktnegativ. Institutet av
visadedessaföretag rederistöd under år 1993. Averhöllsom

ochmed rederistödfinansnettoföretag resultat efter27 negativt
intenegativt resultat stödetskulle ha uppvisat90 % 73 86 omav

lönsamhetsmarginalen mycket liten.funnits. övrigaFör var
finnsunderstryker slutligen detInstitutSjöfartens Analys ettatt

kontrollsidan ägande ochsamband mellan åmycket viktigt avena
sidanflagg och å andrasvensk och utländskfartyg under både

sjöfartsnäringen.kompetensutveckling i helasysselsättning och
kompe-minst lika mycketstödetMan är ettattatt se somanser

bemanningsstöd.tensstöd ettsom
redovisningRiksrevisionsverket RRVlämnademaj 1991I en

pekarsammanfattningtill rederinäringen. Istödstatens enav
till beman-effekten bidragetden främstaverket på att av

siktmedverkat till kortarevarit detningskostnaderna har attatt
ochrederinäringenden svenskaomfattningenupprätthålla av

mindresvensk flagg. Endast ibibehållandet fartyg under om-av
sysselsättningenuttalade mål författning har det medfört t.ex.att

åtgärderna skullekan motiverahar enligt RRVuppnåtts. Det som
förut-värdet skapai allmänhet betona attattsnarast avvara
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med Sverigessättningar för svensk rederinäring tanke storaen
utrikeshandeln. tilläggerberoende sjöbuma i Mantransporterav
behovet tillgången på sjö-också det värdeär att tryggaatt ett av

och för Sjöfartsverkets behov.utbildad arbetskraft för näringen
svenskfinnas behovmening ocksåkan enligtDet RRV:s av en

trovärdighet denomfattning förhandelsflotta viss att geav en
avslutar sin redovisning från årneutralitetspolitiken. RRVsvenska

och önskemålet skapa lång-peka på behovetmed1991 attatt
stöd-liksom nå precision iåtagandenasiktighet i de statliga att

tillfallastödet kan såledesobetydlig delintegivningen. En av
sig stödet.skulle klararederier utansom

med påtalathar i kontakter RRVutredningenSjöfartspolitiska
Verket har därförstödets effekt.behovet ånyoRRV prövarattav

rederistödetfunnitgranskat stödet ochgångytterligare atten
Utflaggningenlåg måluppfyllelse.90-talet haft fortsattunder en

uppställt förmål riksdagenpå dehar fortsatt och effekterna som
den svensk-kan dock inte uteslutavaritstödet har små. Man att

stödet avskaf-ha decimeratsskulleflaggade flottan ytterligare om
accentueradmedåtgärder eventuelltstatligafades andrautan en-

verksamheten tillskulle flytta helarederierrisk för svenskaatt
detbakgrund RRVdennaandra EU-länder. änMot ärattanser

granskningför förratidpunkten RRV:sangeläget vid attänmer
målomfattning. Givet deinriktning ochrederistödetsompröva

och de effekterför rederistödetställtriksdagen har somuppsom
statlig insatsmotiverahittills haft, det svårtstödet är att aven

med påpekaomfattning. avslutarrederistödets RRV attatt om
medmåleller kompletteras mednuvarande mål skulle ettersättas

söka finnadet angelägetnäringspolitiskt innehåll,direkt är att
rederistödet.andra medel än

konsultrapportsärskildbyggerbedömningarRRV:s somen
synpunkter intresseutvecklarutarbeta.verket låtit Rapporten av

rederistödetanförsutredningen. Iför Sjöfartspolitiska attrapporten
sjöfolk inom rederi-för svensktsysselsättninginte skapat mer

positivförmodligen haft inverkanföretagen. däremotharDet en
värdefull kompetens inom förupprätthålladet gällernär att en
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betydelsefull transportsektorn. Vidaresvenskt näringsliv del av
iframgår det det enligt konsultens bedömning i dag stor ut-att

försträckning saknas alternativa möjligheter statsmakterna att
sjöfartssektorn.bedriva aktiv näringspolitik inom Från kompe-en

stödformertenssynpunkt därför svårt finna alternativadetär att
precisioni den meningen de har högreframstår bättre attsom som

stödsbemanningsstödet. bedömningdet nuvarande Dennaän
erfarenheterna, konsulten.också de norska menarav

de statligastuderat effektiviteten ihar denna gångRRV även
för rederistöd och Sjömansskattenämn-myndigheternas Nämnden

effek-därvidlag funnit verksamheternaarbete. harden De äratt
tiva.

synpunkterReferensgruppemas5.6

vilka motivfrågan till berörda aktörerUtredningen har ställt om
sjöfarts-långsiktig och sammanhållen statligfinnas förkansom en

inriktning.med näringspolitiskpolitik
kapitalintensiv och detta, SverigesSjöfarten oerhörtär menar

måstetill konsekvens alla satsningarRedareförening, har att vara
industrinhävdar vidare den svenskalångsiktiga. Föreningen att

Sverige bådeviktig försjöfartsnäring och dennabehöver äratten
väsentlig be-och fredstid. s.k. sjöfartsnettoti krigs- Det är av

viktigafárjetrañkensför Till detta kan läggastydelse Sverige.
fram-fortsätter medbidrag till vad kallar turistnettot. Man attman

internationella diskussioner förutsätterSveriges ihålla röstatt en
svenskainflytande avhängig denpolitik, gradenstatlig där ärav

storlek.sjöfartens
olika motivbetonar bland fleraFartygsbefälsföreningSveriges

rederinäring får, enligtvillkor. svenskkonkurrensen lika Enpå
verksamhetenförutsättningar förIndustriförbundet, inte sämreges
framkommeruppfattningkonkurrenter. Sammadess europeiskaän
ocksåMaskinbefälsförbundet,från Svenskasvaret som menarav

förkapital erfordrasmed hänsyn till detdet storaatt ensom
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fartygsinvestering nödvändigt för investerare kännaär atten
spelreglerna lång tid framöver.en

Svenska Sjdfolksférbundet redovisar flertal motiv, bl.a.ett
sysselsättningen i hela näringen 60 000 personer bibehål-samt
landet hög maritim kunskapsnivå. Förbundet berör avslut-av en
ningsvis den svenska beredskapen i händelse krig eller avspärr-av
ningar.

Sveriges Redareförening påpekar det konkurrensneu-att utan
traliserande sjöfartsstödet skulle Sverige, förutom färjorna, knappt
ha någon handelsflotta. tillägger sjöfartsstödet iMan principatt
innebär avstår från intäkter inte skulleatt staten statensom annars
haft. Det enligt föreningens uppfattning heller ingen tvekanär om

fortsatt stöd helt avgörande betydelse för mångaatt ärett av
rederier och förutsättning för det huvud skallöveratt tageten
finnas anledning tala svensk sjöfartspolitik. Lång-att om en
siktighet och arbetsro förutsättning för positiv utveckling.är en en
Föreningen svenskapåpekar rederier föredrarockså användaatt att
sig svenskbemannade fartyg.av

Föreningen frågor har med det statliga kravetäventar upp som
på rationaliseringsåtgärder och framhåller det igöraatt att
dagsläget generellt kan med tillgänglig teknik ochsägassett att
fartygens bemanning den allra potentialen vadär största avser
bemanningsreduktioner i anspråk.tagen

Svenska Sjofolksf¢‘rbundet rederistödet behövs.attmenar
Förbundet det statliga stödet skulleär övertygat att utanom
svensk sjöfart till delar komma slåsstora snart att ut.

Svenska Maskinbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefäls-
förening delar denna uppfattning. Maskinbefälsförbundet attmenar
för förhindra deti total utflaggning svenskaatt närmasteen av
lastfartyg det nödvändigt med fortsatt statligt stöd.är ett

Sjoassuraddrernas uppfattningen bl.a.Förening är att statenav
skapar förutsättningar för expansiv och långsiktig sjöfartspolitiken

i sin och stimulerar svensk rederinäring. Betydel-tursom gynnar
lika konkurrensvillkor betonas Sveriges Skeppsklarerare-sen av av

och Skeppsmäklareförening.
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Redareförening,sjöarbetsmarknaden SverigespåParterna
Fartygsbefälsforening ochSjöfolksförbundet, SverigesSvenska

inkommitMaskinbefálsförbundet har ocksåSvenska gemensamt
förkonkurrensbefrämjande åtgärderrörandesynpunktermed

bemanningskostnaderna.inriktade påsvensk sjöfart främst
tillbehandling stödetriksdagens årligabetonarParterna att av

ifrågasättandeuppfattas årligtnäringensjöfarten ett avsomav
investeringMed tanke denverksamhet.branschens stora som

framför-med så kortotillfredsställandedetfartyg innebär ärett
branschens förut-viktiga frågor berörgällerhållning detnär som

kraftig poli-det såperioden 1991-1994Undersättningar. var en
ingaosäkerhet sjöfartsstödetturbulens ochtisk nästanatt ny-om

negativhandelsflottan hade ocksåskedde ochinvesteringar ut-en
rederiernakonstruktion medförveckling. Stödets utsättsäven att

rede-mellan detunder periodenlikviditetsbelastningför atten
utbetalningenfram till dessmedel tillrierna levererar attstaten

budgetbehandlasoch med stödet dessutombidragen sker. I attav
sina kostnaderredaren med säkerhetheller inteårligen kan veta

kontraktsperiodernaEftersombudgetperioden.för periodlängre än
dettabudgetårlängreför frakterna många gånger äränär ett

otillfredsställande.mycket
långsiktig ochkonstruktionen måsteMan att om-varamenar

infla-skall intei riksdagen.bred majoritet Därutöverfattas av en
deförsämrakonstruktionen och inte hellertionen gröpa ur

socialförsäkringsförmâner.elleranställdas skattesituation
ochkostnadsneutral for rederiernaskallKonstruktionen vara

medbidragsforminte ikonstruktionenslutligen skall vara
enlighetskatt iform innehålleni ställetåterbetalning utan en av

1980-talet.börjanmed förslaget från av
befrielse från skyldighetenför fåParterna attattattmenar

socialförsäkrings-reduceradetill ochskattemedelleverera staten
svenskflaggatombordanställda anställda iskall deavgifter ettvara

fjärrfart enligt lagenhuvudsak iskall ifartyg. Fartyget om
Sjömansskatte-klassificerat för fjärrfartsjömansskatt och avvara

för rederistödkan NämndenKontrollerandenämnden. organ vara
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eller Riksskatteverket. det fall fartyg klassats förI närfartsom
enligt lagen sjömansskatt ej stödberättigat förutsättsom men
konkurrens från fartyg uppbär statliga subventioner frånsom

eller infört i andra register bör Nämndenärstat statsannan annan
för rederistöd efter prövning likställa fartygsådant medäga rätt att
de förklassats fjärrfart.som

Beträffande socialförsäkringsavgiften föreslår dennaattman
ned till vad ATP-avgiften konstruk-sätts motsvarar attsom men

tionen inte får medföra den får förmånerenskilde socialasämreatt
vad skulle utgått.än som annars

sjáfolksförbundetSveriges Redareförening och Svenska har var
för sig påtalat problemet med konkurrensproblemet från NIS-
flaggade fartygs möjligheter skattebefrielsemed hel seglaatt
den svenska Svenska Maskinbefälsförbundet redovisarkusten. att
fárjetrañken förpå vissa linjer konkurrens statligtär utsatt av
subventionerade frånfartyg andra länder. Om svenska färjor i

fartområdendessa linjer skall kunna konkurrera måste statliga
stödåtgärder inrättas.

det gäller rationaliseringarna ombord SvenskaNär .Sjö-anser
folksförbundet dessa framme internationellt ochligger långtatt sett

rationaliseringspotentialen finnsframhåller den påstörstaatt nu
Fartygsbefálsföreninglastnings- och lossningsfunktionen. Sveriges

konstaterar i besättningsstorlekarvi i Sverige äratt nere somnu
för sjösäkerheten ochredan i dag känner starkgör att oroman

arbetsmiljön ombord.
Industriförbundet företrädare detoch industrins ärattmenar

konkurrens-positivt för svensk industri det finns utbudatt ett av
kraftiga svenska rederier rimligt och viktigtoch det äratt att en

för verksamhetensvensk rederinäring inte får förutsättningarsämre
dess europeiska konkurrenter vad gäller beskattningän t.ex. m.m.

dock direkta stöd till näringsverksamhetMan harattmenar en en
inverkannegativ effektiviteten i branschen och de därför börpå att

avvecklas.
Sjöassuradörernas berör vidFörening varuägarnas ansvar

försäkrings-befraktning undermåligt och frågantonnage omav
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internationellt ocheller ej. Föreningen framhåller dettvång äratt
obetydligt antal falli välkänt i inteSverige varuägareatt ett

befraktas.de fartyg Dettasaknar kunskap är ettsomom
teknikenfaktum till viss del beror på vid kon-internationellt som
naturligtvis otill-enligt föreningens meningtraktslutet. Detta är

i valetfredsställande då varuägarens tonnageengagemang av
vilket i sin kan leda tillkraftigt minskas eller helt uteblir, tur att

låga fraktpriser kan hålla sig kvarundermåligt tonnage genom
får lönsamma fraktuppdragmarknaden. Så länge fartygett

sannolikhet finnas kvar världs-kommer fartyget med attstor
haven, föreningen.menar

försäkringstvång avseendeockså bristkonstaterarMan att
naturligvisföreligger inom sjöfarten vilketrelevanta försäkringar

jämförelse med andrakan uppfattas märkligt vidnågotsom en
förfinns det i dag således inget tvångtrafikslag. Internationellt

försäkringar.rederier teckna relevantaatt
detfulla risken iVid totalhaveri står fartygsägarenett som

försäkringar saknas.fallet kan högst betydandeenskilda omvara
svenska i dagförhållande vanligt iHuruvida detta ärär vatten

svenskflaggade ochAvseendeoklart, föreningen.något menar
ingetdet, såvitt föreningensvenskägda fartyg i våra är vet,vatten

problem.
förvaruförsäkring från sidaSaknas dessutom varuägarensen

totalförlustkan viddet gods ombord, äventransporteras ensom
framhållerfördetta få oöverstigliga konsekvenser varuägaren,

harsistnämnda förhållandet visatföreningen. tillägger detMan att
totalhaverier.sig helt ovanligt vid de årensinte störresenastevara

försäkrings-kontrollkonstaterar slutligen någonMan att av
vid kontrollsituationen inte svenska myndighetergörs avav

ankommande fartyg exempelvis hamnstatskontrollen.vid
synpunkter påinom sjöfartsnäringen harParterna utöver nu

gällande lag-gällande rederistöd lämnat synpunkter på annan
stiftning.



Sjofartens näringspolitiska178 situation SOU 1995:112

i långsiktig svenskYtterligare insatser kan görastaten ensom
Redareförening och Svenskasjöfartspolitik enligt Sverigesär

Sjofolksférbundet följande:

fonderafartygsfonder med möjlighetåterinförande1 attav
inköp fartygfartygsförsäljningar förvinstmedel senare avav

fonderna avskaffades år 1990,

kontraktsavskrivningar för fartyg byggsåterinförande2 somav
åravskaffades i slutetför flagg avskrivningsreglernasvensk av

1989

eller minskas,stämpelskatten bör avvecklasden s.k.3

avskaffatavvecklas. Finland har denna24-timmarsregeln bör4
för farjetrafikenregel samt

taxfree-försäljningen.söka bibehålla5 Sverige bör

anslutning till förslaget.Redareförening anför följande iSveriges

består dels sådanaskattefria försäljningen på färjorDen varorav
ombord, delskonsumeras varor sompassagerare avsom av

iland.avsedda föras Sominhandlas i särskilda butiker och är att
försäljningen förskattefriabrukar dentumregel att svararangesen

intäkteråterstående härrörnettointäkter medan1/3 rederiernasav
med 1/3 vardera. Denoch godsintäkterfrån biljettintäkter

varierar docktotalintäkternaskattefria försäljningens andel av
medtrafikerar länderfårjelinjer. sådana linjermellan olika På som

skattefriadenbeskattning motsvaranderelativt hög på ärvaror
försäljningens andel större.

taxfree-försäljningen skallbeslutatEU:s ministerråd har att
övergångstid förupphöra vid EU-länder. dennamellan Enresor

anpassning kommergäller fram till den juli 1999. Däremot1
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försäljningen kunna fortsätta efter detta datum vid tillatt resor
Ålandländer utanför EU. räknas i detta sammanhang landettsom

utanför EU.
andra frågan gäller Sverige i samband medlem-Den medatt

skapet i EU valt behålla den s.k. 24-timmarsregeln, enligtatt
vilken ankommer till Sverige med färja måsteen passagerare som
ha vistats utomlands minst timmar för få föra vissa24 att varor
skattefritt. Finland hade motsvarande regel tidigare haren men nu
beslutat avskaffa denna i samband sittmed medlemskap i EU.att

särskildaBland EU:s övriga medlemsstater saknas tidsbegräns-
ningar för införa taxfree-produkter med undantag förrätten att
Danmark tillämpa sådanövergångsvis medgivits rätt attsom en
begränsning fåtalpå ett varor.

Föreningen avskaffande den skattefria försälj-att ettanser av
konsekvenser förningen skulle leda till mycket allvarliga svensk

färjenäring. ombordanställda finnsUngefär hälften alla påav
färjorna. inte finnas andra inkomstkällor skulleDet somanses
kunna denna del.ersätta

Effekten skulle sannolikt bli rederierna i stället tvingasatt
minska sina kostnader reducera trafikutbudet ochatt genomgenom
prishöjningar för både och gods öka sina intäkter.passagerare

minskadSveriges Redareförening betonar resultatet kan bliatt en
trafik-sysselsättning för sjöfolk, ökade kostnader och färresvenskt

för importindustri minskadmöjligheter svensk och samtexport-
turism i Sverige.

Utbildning5.7

Utbildning de strategiska näringspolitiska elementen inomär ett av
sjöfarten. civila sjöutbildningen kommer fortsättningsvisDen även

väsentlig förutsättning för den svenska sjöfartensatt vara en
framtida utveckling och tillväxt olika synvinklar.mångaur

Utredningen låtit sjöutbildningen förhar analysera kunnaatt
bilda sig uppfattning villkor och problem. Rapportenen om -
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prefektsjöfartsutbildning utarbetad GöranSvensk civil är av-
har kon-Rolf Nilsson. UtredningenLindholm och sjökapten

utbildningen vill betonacivilasig den attcentrerat enmen
bedrivs denutbildningsverksamhetkvalitativt högtstående även av

svenska marinen.
Sjöfartens Analys InstitutlämnatsSynpunkter har även av

Högskolan i Kalmar.liksom av
förslag nyligenbedömningen debetydelse förAv ävenär som

förs fram iyrkeshögskola. Förslagen,lagts fram somom en ny
yrkeshögskola, skall1995:38betänkandet SOU sesom en ny

dekulturkonflikter finnas mellanlösa desättett att ansessomsom
yrkesinriktade tankegångaroch deakademiska synsätten sommer

förhar betydelsehögskolan. Fråganetableradefinns inom den
i Sverige.framtida inriktningsjöbefälsutbildningarnasbl.a.

Även Standards ofSTCW-konventionnyligenIMO:s antagna
innebärfor SeafarersWatchkeepingCertification andTraining, att

kontrollmöjligheter sjö-internationellafått till stånd avman nu
kvalitetssäkring behörig-och utbildningfolkets kompetens samt av

Även Konventionensituationen.detta påverkarhetsutgivningen.
frågor.roll och i dessaSjöfartsverketsberör bl.a. ansvar

Utbildningsstudien

synpunkter utred-liksomgenomförda studien,från denResultaten
och manskapför befälutbildningarnafått, visarningen i övrigt att

dock stegvisinternationell klass. behöverDehåller hög an-en
ökadetsärskild betydelsemoderniseras. Avoch är att sam-passas

grundläggande utbild-och deordningen inom avstämmasystemet
utbildningsverksamhet.internaningarna med rederiernas egen

tillgodoseSverigesjöbefälsutbildningen iMålet för är att sam-
allmänbefäl. Somvälutbildat och kompetenthällets behov enav

gymnasieutbild-behov godaförutsättning finns i botten ett av
inomsamhällets insatseromfattningenningar. Storleken och av

efterfrågan sjö-huvudsakligenutbildningcivil maritim styrs av
faktumfartyg och detsvenskafolk för bemanning attavav
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sjöbefäl hög och pensionsav-medelåldern främst bland är att stora
Även det faktum vi i Sverige i daggångar är vänta. attatt genom

rationaliseringar under år har arbetslöshetutflaggning och senare
betydelse bedömningen fram-sjöfolk faktor ibland är av aven

utbildningama. Bemanningentidens dimensionering är, ut-somav
ochliten krav högre kompetensdet, i dag såredarna störreattser

formellvilkenden enskilde besättningsmannenkrävs oavsettav
intedessa yrkenUtredama påpekar dockbefattning denne har. att

länder genomgångs-i många kanbara i Sverige utan anses vara
deochbrukar till sjöss i 10 årendast %yrken 35 attstanna --

väljerbefäl och manskap sedansjöyrkesverksamma både att
till rederiersjöfartsnäringen i övrigt,till yrken inomiland t.ex.

arbetentillsjöfartsekonomi m.m.,sjöadministration, ävenmen
sigoch inspektion.Sjöfartsverket, lotsning Detinom bl.a. rört.ex.

försäkringsbolag, klassiñcerings-befattningar hamnar, påiom
sjöbefáloch Blivandemyndigheter, leverantörer.sällskap, varv

för arbeten inomsåledes viktig rekryteringsbas mångautgör en
sjöfartsnäringen.

täckergymnasieskolornas utbildningDimensioneringen av
kandagens och framtidens behov ochutredarnas bedömningenligt

sannolikt volymmässigt.anpassas
sjöbefälsutbildningarna läget någotgällerdetNär är annor-

sjöbefälskåren deinomArbetslöshet finns i daglunda. även men
efterfråganspecialutbildning och ökadkravenökande på av

rådersamtidigtutländska rederier detsvenskt befäl från gör att
vissa befálsgrupper.råda brist påoch kommer att

således redovisarstudiengrundläggande slutsatsen ärDen som
till sjöbefalsarbetensåväl sjömansyrkenautbildningen tillatt som

internationell klass och harhöggenerellt håller mycket rönten
gällerår.ungdomar under Dettaintresse hos svenskastort senare

gymnasie-fr.o.m. år 1994särskilt befálsutbildningarna ävenmen
för utbild-utbildningar. betydelsegrundläggande Storskolans

praktiken tillligga i den omläggningningarnas framgång avanses
s.k.1980-talet dengenomfördes under slutetsjöss avsom -

varvade modellen.
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Dessa förhållanden inte alltid gällt ihar Sverige.gynnsamma
tidigareDen sjöfartspolitiska utredningen kunde vid den tiden -

år 1979 konstatera utbildningarna undermåliga och iatt var-
kraftigt behov upprustning, vilket också föreslog skulleav man
ske. genomfördeStaten de nödvändiga förbättringarna och nu-
varande fyller dagens krav.system

Man redovisar mellan och250 elever årligen exami-275attnu
från gymnasieskolornas utbildningartreåriga till matroserneras

och ungefär likaoch många sjöbefál för chefsbefatt-motormän att
ningar ombord sjökaptener, och maskinbefal lämnarstyrmän- -
de till fyraårigatvâ- högskolornas utbildningar i Kalmar och Göte-
borg Chalmers Tekniska Högskola, båda lokaltmed antagna ut-
bildningsprogram i enlighet med förutsättningarna för dagens hög-
skolesystem. sjöfartslinjens.k. har möjliggjort i dagDen att man

kan gå vidare med sina akademiska sjöingenjörs-studier medäven
respektive sjökaptensexamen utbildningargrund. Dessasom passar
väl in i den utveckling pågår inom svenska rederier medsom nu
vad kallar ombord-management, alltså utveckling motman en

ledningsfunktionerallt fler från rederiernas kontor tillöveratt ta
fartygen.arbete ombord i Den informationstekniken öppnarnya

helt perspektiv stegvis börjar utnyttjas.nya som
Även högskolorna i dag har frihet utforma sinastor attom

utbildningsprogram med möjlighet till långtgående profi-egna
leringar, sjöbefälsutbildningarnaskiljer sig de tvåpå inteorterna

åt.nämnvärt
förStatens totala kostnader gymnasieskolans utbildningar på

nio i landet uppskattas till miljoner de60 kronor och tillorter ca
resurskrävande utbildningarna vid högskolorna till ungefärän mer

mellan och50 60 miljoner kronor. Till detta kommer utbild-
ningarna för ekonomipersonal/intendentur vid gymnasie-ett par
skolor de viktiga certifikatkurser krävssamt som numera genom
internationella överenskommelser flera områden. Kurserna
bedrivs oftast vid befálsskolorna och omfattar till två veckor.en

bör framhållasDet ingen dessa högskolor i egentlig meningatt av
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forskarstudier eller direktnågon påbyggnad i formbedriver av
sjöfartsforskning.

internationelltinnehåll genomgåendeUtbildningarnas styrs av
viderhåller därför certifikatkompetenskrav ochfastställda man

tiden hållas aktuella.certifikat hela måsteutbildningens slut- som
denfastställda sjösäkerhetsfilosofm, s.k. ISM-IMODen nya, av

internationella utbildnings-liksom denställer sådana kravkoden,
intematio-i kraft år ökadeträdde 1984. Denkoden STCW, som

färdig-kompetens ochkontrollen fartygsbesättningamasnella av
svensktmening möjligheter förutredarnasheter enligtger --

ochinternationella marknadenkonkurrera densjöbefál påävenatt
fartyg.befäl utlandsflaggadeeftertraktade påde är somnumera
maritimsärskild högskola medIMO harkanDet nämnas att en

UniversityWorld Maritimeanknytning i Sverige.internationell är
till Malmö.förlagt

innehåll ochutbildningarnasbetydelse bedömningenförAv av
fartygen krävsutnyttjandefaktum högreinriktning detär att ett av

medförkonkurrenskraft.och Dettaför god lönsamhet större atten
behövabemanna fartygen kommerpersonal skallden attsom

frångamla och högtfartyg 25-30 årbåde frånkompetens ärsom
nybyggda fartyg. Konsekvensernaoch datoriseradeautomatiserade

samtidigt debredablir utbildningarna måstedetta att somvaraav
framåtsyftande.tillräckligtär

ii behoventäcker i dagUtbildningarna nämnts settstortsom
framtidensdesto mindre kommerfunktioner.olika Intenäringens

kompetens ombordytterligare kravställasjöfart störreatt
och kommunikations-främst de tekniskafartygen i takt med att

omfattande. Sjö-förutsättningarna blir alltmerochmässiga kraven
skärpas.andra slag kommeroch utbildningskravsäkerhets- attav

inom olika sektorer kommerSjöfartsnäringens företag även att
medinterna utbildningen i likhetöka sina insatser för denbehöva

svenska rederierna redan gjort påde ledandevad ett par av
marknadsfrågor,teamutveckling,ledarskapsutbildning,områdena

olikakommunikationen mellan företagetsekonomifrågor samt
snabba utvecklingenoch landet.verksamheter inom Denutom av
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teknik inom sjöfarten, höghastighetsfartyg, kommert.ex. steg-ny
vis ställa krav samhället, rederierna och depå anställdaatt nya
vad gäller utbildning.kompetens och

kan här tilläggas Handelsflottans kultur- och fritidsrådDet att
HKF bedriver omfattande informations- och utbildnings-en
verksamhet riktad till sjöfolk anställda ombord på svenska fartyg.
Sjöfolkens välfärd till sjöss och i hamn regleras i olika ILO-

skall ikonventioner. Med beaktande dessa instrument HKFav
görligaste sjöfolket för det kultur-, fritids- ochmån kompensera
informationsutbud grund sjötjänst-går minste påom avman
göringen.

framgår det krävs samlad ochAv utbildningsstudien att en mer
innehåll, organisation ochövergripande på utbildningarnassyn

samordning. ställer, kan utredarna konstatera, och denDetta staten
samordningsuppgiftsamlade näringen inför viktig åren fram-en

verksamhetenbl.a. skulle innebära bättre samordningöver, som av
mellan Göteborg. påpekar ihögskolorna i Kalmar och Man detatt
dag inte finns nödvändig överblick eller möjlighetnågon med att

beslut ändringar i innehålletdimensionering ochta settt.ex.om ur
föreslår därförövergripande samhällsperspektiv. Manett att sam-

ordningen förbättras.
Sjöfartens fram utbildnings- och kompe-Analys har lyftInstitut

tensfrågorna Institutets allmännai sina till utredningen.rapporter
längrebedömning den svenska sjöfartsnäringen på sikt kanär att

ställas inför kompetens- nyrekryteringsproblem. främstaoch Den
orsaken utveckling allmänttill detta sjöfartsnäringensär settatt
kräver tillräckligt deltagare detantalett stort som passerar
ordinarie antalet svenska fartyg ochutbildningssystemet. Skulle
behovet personal minska ytterligare således kompe-äventyrasav
tensutvecklingen. betonas sambandetDet vidare mellanatt
rederiernas utlandsverksamhet svenskaoch den verksamheten
måste bygga likartade förpå kunskapsfrlosofier företagetatt

skall kunna lämnarkonkurrenskraftigt. Man härsammantaget vara
höghastighetsfartyg.exempel rörande Stena Lines satsning påett

visserligenspetskompetens och kan hämtas utifrån,FoU-resurser
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tekniskaekonomiska ochmarknadsmässiga,kommersiella,men
näringen.finnas inomändåbaskunskaper måste

mellan detviktigt sambandfinnsvidare detMan ettattmenar
utbild-internarederiernasochutbildningssystemetordinarie egen

internutbildningsbehovenpåpekarInstitutetningsverksamhet. att
ställsfallhar. vissanisch företaget Ivilkenberoende påvarierar

iföretageninternt ikompetensutvecklingen änkrav påhögre
utbildningsan-fördelningenpåverkakanfall och dettaandra av

samhällets insatser.ochmellan företagenssvaret

synpunkterReferensgruppernas

utbildnings-tagitharsjöfartsmarknadensFlera parter uppav
frågorna.

blandmedelåldern bådekonstaterarRedareföreningSveriges att
hög ochjämförelsevissjöbaserad personaloch attland- är menar

sjöfartenrekryteringen tillutbildningsverksamheten och ärdet för
vidareFöreningenlångsiktig politik. attnödvändigt med anseren

sjöfartshögskola.inrättadet viktigtär att en
håller,och utbildningkunskaperkompetens,Besättningarnas

tillstandard och bidrarhögSjofolksférbundet,Svenska enmenar
medviktigtdetFörbundetkonkurrensmöjligheter. ärgoda attanser
ochsjömansskolornuvaradeochkunskapsnivåmaritimhög atten

rederiernamåste dockförbundetEnligtsjöbefälsskolor bibehålls.
be-viktig faktorsäkerheten. Ensatsningar ärytterligaregöra

bli kontinu-Säkerhetsutbildning måsteutbildning.sättningarnas ett
därförföreslårochverksamhetrederiernasinslag i atterligt man

användsvilken medelfondtillavsättningar görs wurgemensamen
kompetensutveck-ochsjösäkerhetsutbildningåterkommandeför

ling.
sjöbefälsutbildningen hållsöverlevnadsfrågaEn är att en

Förbundet fram-Maskinbefälsförbundet.Svenskabetonarhög nivå,
tillförssjöbefälsskolornaviktigtdärför mycketdethåller är attatt

utrustningenmodernastetillhandahålla denkanså deattresurser,
simulatoranläggningar.formutbildningsändamål, iför t.ex. av
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Sveriges Fartygsbefälsförening liksom andra Sverigeattmenar
till del i dag besitter nödvändig kompetens bland totaltdestor
60 000 anställda varav 14 000 ombordanställda inom sjöfarts-
näringen. Deras bedömning dock vi dels måste bibehållaär att

också utveckla detta kunnande ytterligare för kunna hävdaattmen
bättre i framtiden. Föreningen konstaterar det internationelltattoss

råder brist på sjöbefal, brist kommer öka i framtiden,atten som
framför allt det gäller specialutbildat befäl för vissanär typer av
fartyg. Den kunskap anställda inom svensk sjöfartsnäringsom
besitter och kommer bli eftertraktad i övriga delarär att av
världen inte minst bakgrund de olika modellermot av av
specialkoncept Sverige arbetar med i Nordeuropa, RoRo-t.ex.
sidan. Ett område snabbgående och lastfárjor.ärannat passagerar-
Fler och fler kunder och lastägare ställer ökade krav på
kvalitetssäkring och säkrarepå betonar föreningen.transporter,
Större krav kommer också ställas de ombordanställdapå näratt
det gäller utbildning och kompetens alltså inte enbart från-
kunder från allmänhetens, försäkringsbolagens ochävenutan
klassiñceringssällskapens deoch internationella organisationernas
sida det gäller säkerhet. uppnå önskade kvalitets-För ochnär att
kompetenshöjningar föreningen det angeläget attser som en

sjöfartshögskola etableras, dock med det förbehållet attgemensam
utbildningarna både i Kalmar och Göteborg bibehålls.

5.8 Beredskapsplanering

Sjöfartspolitiska utredningen har för i enlighet med direktivenatt
kunna bedöma beredskapsfrågorna dels tagit del pågåendeav
utredningsarbete och dels låtit genomföra särskild studie. Sjö-en

Överstyrelsenfartsverket, for civil beredskap och Kommerskolle-
gium har på utredningens anmodan lämnat särskild irapporten
dessa frågor kallad Beredskapsfrågornas betydelse sjöfarts-i ett
politiskt perspektiv. återfinns iRapporten utredningens bilagedel.
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Beredskapsstudien

tidigare gjorda be-samstämmighet medUtredarna konstaterar i
avgörandesvenskflaggade handelsflottan hardendömningar att en

ochsköta den svenska importenför möjligheternabetydelse att
sammanfattning fastslår i sinkrisläge.i skärpt Manettexporten

frakta all denklararsvenskflaggade flottan inteden attatt ensam
nuvarandeförutsätts i denunder krisimport och export somen

försvarsplaneringen.
åtgärder vidtasmening angelägetenligt utredarnasDet attär

denligger i det faktumrisktagandeför minska det attatt som
handlarför liten.handelsflottan helt enkelt Detsvenskflaggade är

långsiktig utvecklingfrämja positiv ochåtgärder fördels att enom
dels åtgärder förbl.a. rederistödet,sjöfart underförståttsvenskav

svenskflaggade och utlands-fartygdisponibilitetenförbättraatt av
flaggade krissituation.i en

disponibiliteten fartygsärskilt fråganRapporten tar avupp om
det torderegistret ochinte tillhör det svenska att varamenarsom
under interna-seglartillgång till fartygmöjligt köpa sigatt som

internationella registerregistrerade itionaliseringsavtalet ärmen
registrerade i internationellasvenskt befäl, deoch fartyg med även

svenskägdakanfartyg,register andraäven t.ex.samt varasom
internationella register.registrerade imen

transportanalyser medsärskildaefterUtredarna konstaterar, att
detberedskapsnivåer studerats,olika grad äratt tonnage somav

tillgång till,inte harSverige alltså i dagkritiskt och ärmest som
for bl.a.bulkfaityg skulle kunnatank- ochoceangående svarasom

vitala för detolje-, kokstransporterkol- och anses varasom
detkan konstateraskrisläge.nationalhushållet i Härsvenska attett

finnsdag endastfartygsbeståndet egentligen isvenskai det ett
tillhör rederietfartygtankfartyg tillgängligtriktigt ettstort som—

världensrederiICB Shipping AB. Detta störstaär ett av
under utländsktankfartygytterligare åttatankrederier och har stora

beredskapssynpunktdet frånanalysen redovisas vidareflagg. I att
andratill skogsproduktfartyg ochviktigt ha tillgångockså attvore

rederier utlandsflaggadespecialfartyg. den medTill avgrupp
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Shipping iåterfinns ICB AB dagfartyg utöverangetts,som ovan
ThulinFrontline NordströmCondordia Maritime AB, AB,bl.a.

United Tankers AB, ArgonautNordsjöfrakt AB,BylockAB,
m.fl.AB

utredarnamedlemskapet isvenska EUdet gäller detNär anser
möjligheternainnebär attmedlemskapetsammanfattningsvis att

transportsynpunkt ochutrikeshandeln frånupprätthålla ävenatt
under krissituation isjötransportbehoveninrikestillgodose de en

inte varit medlemmed Sverigejämförtfall inte är sämrevart om
i EU.

på eventuellaför förbereda sigSverige harplaneringDen att
införförsvarsplaneringen. Riksdagen stårkriser krig ingår ioch nu

2000-talet.sträcker sig påräckviddFörsvarsbeslutett nytt vars
ikraftoch träda denunder hösten 1996fattasBeslutet avses

januari1 1997.
överförs tillplaneringsförutsättningamagällandedeOm nu

utrikeshandeln, innebärtill sjöburnafrämst densjöfarten och då
ivanligasjötransporterdetta behovet ärstort settatt varoravav

strategiskaMöjligheten till importkrisskedet.normala under av
lastfartygkraftigt Medochdock snabbtgår trans-ner.varor

olja,strategiskaregel inte andraemellertid änporteras varorsom
och oljelagringsut-har regeringendessakol och koks. För varor

importmöjligheterna.bedömningarsärskildaredningen gjort av
skallneutralitetssituationoch vidUnder väpnatett enangrepp

tillräckligsäkerställai syfteförutsättasutrikeshandelingen att en
tillmöjligheterSjälvfallet dock allamåsteförsörjningsförmåga.

dylika situationer. Trans-undertillvarautrikeshandel äventas
bakgrunddennaflaskhals.någon Motfår inteporterna vara

förlämpligt planeradettillbetonar författarna är attrapporten att
i viss begränsad omfatt-genomförasskall kunnasjötransporteratt

ning.
såväl frågorförsvarspolitiska beslutetkommandeDet somavser

och den säkerhets-Sverigeförsvarethar med själva göraatt omav
frågorförändrats under år,harpolitiska bilden rentsenare som av

gäller då inte minst frågankaraktär.försörjningsmässig Det om
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hur utrikeshandeln kan tänkas påverkas olika internationellaav
kriser eller mindre direkt påverkar Sveriges möjlighetersom mer

fungera nation förberedandehuruvida planeringatt samtsom en
måste vidtas för i rimlig omfattning säkra utrikeshandeln iatt
vilken Sjöfarten heltspelar avgörande roll.en

Utvecklingen inom industri, handel och jordbruk ihar både-
Sverige och i utlandet under årtionden medfört ökad kon-senare-
centration och specialisering. köperFöretagen inte längre råvaror

vidareförädlas till färdigvaror för försäljning på hemma-som
marknaden eller för ställetI koncentreras verksamhetenexport.
hos fárdigvaruproducentema till sammansättning komponen-av

och produkterna.terna
Tillverkama komponenter begränsar sig i sin till litettur ettav

specialiseradeantal produkter däremot säljs till antalett stortsom
färdigvaruproducenter hela världen.över

avgörande faktor bakom dennaEn utveckling möjlighetenär att
modern informationsteknologi leda, övervaka och styragenom

utvecklingproduktionen. har underDenna år också kraftigtsenare
ökat kraven tillförlitlighet ipå transportsystemen.

Omstruktureringen det svenska och utländska näringslivetav
därförinnebär sårbarheten vid relativt små rubbningar iatt

leveransmöjligheterna får och i praktiken mycket svår-stora
bedömda konsekvenser. uteblivet tillflöde komponenter kanEtt av
på mycket kort tid lamslå delar verkstadsindustrin. Möj-stora av
ligheten inom rimlig tid ersättningstillverkning inomatt starta
landet fâr flertaleti fall obeñntlig.anses

Även de ökade företagsköpen i andra länder och uppbyggnaden
allt fler multinationella koncerner bilden annorlunda ängörav

tidigare. En del varuflödet blir i självaöver gränsernastor av
verket intemhandel inom företag. Utvecklingen inom sjö-samma
farten visar också de leverantörerna gods till delvissatt stora av

börjar direkt för sina sjötransportertanu ansvar egnagenom
fartyg.

Sjöfarten för dominerande del utrikeshandeln ochsvarar en av
detta fårtransportslag därmed avgörande roll vid störningar.en
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utrikeshandel i godsCirka vår95 % mätt transporterastonav
störningar ilastfartyg eller färjor. Viddirekt eller indirekt med

krisskedekomma tidigt ijämvägstrafiken vilka kanoch ettväg- -
och från Sverige. Samtidigtsjöfarten tillökar betydelsen av—

och järnvägs-med lastbilartrend fárjetrafikenvisar mångårig atten
konventionellabekostnad de far-andel påfordon ökar sin avnu

denna kort skis-betydelsekritiskAv är mottygstransporterna. -
transportbehovtillgodose sinaSverige kanserade bakgrund hur-

möjlig-vårakommer begränsasjöfarten i krislägen attsomgenom
ochsköta vår importnormala villkorheter på export.att

disponeraoch försvarsmaktenkrisläge harI rätt attstatenett
frågandärmed blirochfartyg för dessasvenskflaggade transporter

svenskflaggade fartygantalet ochviktig huruvida ärtyperna avom
tillfredsställande.

riksdag ochstarktförhållandena harredovisadeDe styrt
hittillsvärldskriget och harefter andraalltsedan tidenregering

de sjöfartspolitiskavid bedömningenavgörande rollspelat aven
och fram till i dag.från år 1980 Somunder tidenbesluten även

viktigt motiv förredovisningen hartidigareframgått den ettav
handelsflottan just varit beredskaps-svenskatill denstödgivningen

motivet.
myndighetsbedömningar harutredningar ochflertal statligaEtt

beredskapsfrågan.för belysa Denårgenomförts under attsenare
svenska handels-denutredningarallmänna bild dessa är, attger

reducerats i sådan gradfem årenflottan under de sista atten
fungera i varje fall intekunnautrikeshandeln inte kommer att -

samhällsbedömdmed regleradenligt försvarsplaneringen en
prioriterad och export.import

har gällertidfråga underDen även utrettssenaresom
flottansvenskflaggadekomplettera denmöjligheten också rentatt

förda underrederierkontrollerade svenskamed fartyg menav
omfattar denna deltidigare visatsutländsk flagg. Som av

ingår detde ifartyg 202handelsflottan i dag 400 utöver somca
lyfts fram till regeringenfrågorfartygsregistret.svenska De som

svenskkontrolleradekrigsförsäkra utlandsflaggadehandlar attom
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fartyg liksom söka träffa överenskommelser med de rederieratt
dessa för i krislägen få disponera dem för denäger attsom

svenska räkning.statens
Hovrättslagmannen Löfmarck utrederPeter på regeringensnu

uppdrag frågan huruvida den svenska bör ingå avtalstatenom -
och formerna för sådana avtal med svenska rederier, konsortier-

andra flaggstater för fåoch tillgång till svenskkontrolleradeatt
utlandsflaggade fartyg under kriser och krig.men

Referensgruppernas synpunkter

Sjöfartspolitiska utredningen har bett sjöfartsnäringens parter att
vilka finnsmotiv de för långsiktig ochange anser en samman-

hållen sjöfartspolitik. flertaletDet de tillfrågadestora attav anser
fortfarandedet finns beredskapsmotiv och statlig politikett att en

sjöfartsområdetpå måste hänsyn till detta motiv.ta
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öfartens6 trafikpolitiska situation

detta kapitelI behandlas trafikpolitiska frågor betydelse förav
sjöfarten. Utgångspunkten i det nuvarande trafikpolitiskatas
beslutet från år 1988 och de mål och den inriktning riksdagensom
har fast.lagt Sveriges medlemskap i EU den trafikpolitikgör att

förs inom Gemenskapen kommer ha påverkan påatt storsom
Sverige, varför den trafikpolitiska utvecklingen inom EU också
redovisas. liksom i andra försökerHär avsnitt utredningen fånga

referensgruppernas synpunkter. Utredningen har för fåattupp
fram underlag för sina bedömningar låtit genomföra antalett

huvudsakligastudier, slutsatser redovisas. Det gäller för detvars
första allmän trafikpolitikengenomgång med inriktning påen av

analys de samhälls- och Företagsekonomiska frågornaen av som
bl.a. berör Sjöfartsverkets avgifter. Sjöfartens Analys Institut har

deluppdrag studerat hamnmarknaden och sjöfarten påettsom
Sverige. Vidare har särskild genomgång gjorts sjöfartensen av
energi- och miljöfrågor i detta sammanhang. Entassom upp
särskild FoU-studie har genomförts behandlas i dettaävensom

Östersjöområdetskapitel. allt viktigareDet Europasamarbetet och
ökande betydelse uppmärksammas hamn- och sjöfarts-genom en

Östersjöländernastudie i EU:s regi avseende Danmark ochsom
Sverige lett.

bakgrundMot detta samlade underlag försöker utredningenav
problembeskrivning sjöfartens trafikpolitiska situationge en av

ligger till förgrund utredningens överväganden.som senare

7 15-1225
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inriktningtrañkpolitiskNuvarande6.1

riks-lades fastinriktningentrafikpolitiskagällandeDen genomnu
1987/88:50propositionen prop.anledningmedbeslutdagens av

behandlaspropositionen1990-talet. Iinförtrafikpolitikenom
trafikens kostnadsansvarinriktningmål ochtrañkpolitikens samt

hela transportsektorn.betydelse förenergifrågorochmiljö-och av
sjöfarten,bl.a.trafikgren,för respektivesärskilt intresseFrågor av

behandlasSlutligensärskilda avsnitt.underpropositionenitas upp
ochregionala balansendenbetydelse förtrañkpolitikensockså

ochtill EG Europa.kopplingarna
riksdagensenligttrafikpolitikenmålet förövergripande ärDet

olikalandetsnäringslivet iochmedborgarnaerbjudabeslut att
trafikförsörjningmiljövänligochsäkertillfredsställande,delar en

målkostnader.samhällsekonomiska Dettamöjligatill lägsta
nämligen:delmål,femvidareutvecklas i

ochmedborgarnassåutformasskallTransportsystemet att
kan tillgodoses.transportbehovgrundläggandenäringslivets

tilldet bidrarsåutformasskall ettTransportsystemet att
helhet.samhälletiresursutnyttjandeeffektivt som

högtdetutformas såskall motsvararTransportsystemet att
i trafiken.säkerhetställda krav

miljö ochgodutvecklas såskallTransportsystemet att en
främjas.medhushållning naturresurser

tilldet bidrarsåskall byggas attTransportsystemet upp
regional balans.
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Med dessa mål utgångspunkt har följande inriktningsom av
trañkpolitiken fast:lagts

skall valfrihetha så möjligt detKonsumenten närstor som
gäller utnyttjandet olika trafikmedel.av

Effektiv konkurrens mellan trafikutövare och transportsystem
skall förenas med ökad samverkan mellan olika transport-en
medel och trafikslag.

Beslut rörande transportproduktionen skall ske i decentrali-så
serade former möjligt.som

Samhället förskall ha de trañkanläggningaransvaret att som
behövs för allmänna transportbehov kommer till utförande.

nuvarande sjöfartspolitiska målen lades fast riks-De genom
dagens beslut med anledning propositionen prop. 1979/80: 166av

sjöfartspolitiken Bland de där angivna målen märks ettom m.m.
med särskild trafikpolitisk inriktning, nämligen den statligaatt
sjöfartspolitiken förutsättningarskall skapa för landetsatt
utrikeshandel kan utföras på effektivt till lägstasättett
samhällsekonomiska kostnader.

central fråga för de trafikpolitiska målen och fåEn uppnåatt
till stånd samhällsekonomiskt motiverad fördelning trans-en av

på olika trafikslag gäller hur trafikens kostnadsansvarporterna
utformas. därför särskilt propositionenDetta behandlas i och riks-
dagens beslut härvidlag antal tämligen konkreta ochatt ettanger
väl definierade förutsättningar skall gälla för trafikens kostnads-

Sålunda riksdagsbeslutetinnebär i denna del följandeattansvar.
skall tillämpas:principer

skatter och avgifter ersättning förDe tas ut utnytt-som som
jandet infrastrukturen skall väl definieratgrundas ettav
kostnadsansvar.
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trafikende avgifterskallGrundprincipen tas utatt avsomvara
skall täcka deutnyttjandet infrastrukturenersättning for avsom

trafiken upphovkostnadersamhällsekonomiskatotala gersom
till.

möjligt inivåså lågskall utkrävasKostnadsansvaret som
trañkavgifter.och rörligaform fastaoch itransportsystemet av

kortsiktigaskall detrañkavgiftemarörligaDe motsvara sam-
fasta trafikavgifternamarginalkostnaderna. Dehällsekonomiska

marginalkost-mellanmellanskillnadenprincipskall i motsvara
samhällsekonomiska kostnader.totalatrafikensochnaderna

trañkpolitiskt moti-avgifter inteskatter ochSådana ärsom
transportalternativ.likformigt för olikautformasverade skall

skall möjligt,kostnadstäckningfullfrån kravet påAvsteg vara
analyser.särskildamed stödmotiverasdå kunna avmen

alltid utgjortharmiljö och energisäkerhet,rörandeFrågor
fått allthaoch därtillkantrafikpolitikendelar i sägasviktiga en

miljöpolitiska beslut. Somtrañk- ochbetoning istarkare senare
års beslut.i 1988explicit angivnaocksådefinnsframgått ovan

utredningen Kom-parlamentariskatillkalladeregeringenDen av -
nationellutarbetauppdragmedmunikationskommittén att en-

uppgifthar ocksåi Sverigekommunikationerna attplan för som
med kommitténEfter kontaktermiljöanpassa transportsystemet.

belysanaturligtfunnit detutredningenSjöfartspolitiskahar att
denna deloch isammanhangettrañkpolitiskaroll i detsjöfartens

Kommunikationskommittén kanocksåunderlagfram ettta som
ochsamlade analysertransportsektornför helaanvända i sina

bedömningar.
internatio-också dentill haranslutning EUSverigesGenom

ökadfåtttrafikpolitikensvenskatill denkopplingennella en
för sjöfartensärskilt intressenaturligtvisbetydelse. Detta är av
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alltid haft det internationella perspektivet grund-som som en
läggande förutsättning för sin verksamhet. bakgrundMot dennaav
Ökande internationalisering och Sveriges medlemskap i medEU
därav följande krav på harmonisering trafikpolitiken i störreettav
europeiskt perspektiv, finns det anledning tidigareän större ännu

lägga internationellt och därvid kanske främst europeisktatt ett ett
Ävenperspektiv på den svenska trafikpolitiken. i denna del ser

Sjöfartspolitiska utredningen sin uppgift Kommuni-attsom ge
kationskommittén underlag lyfter fram det internationellaett som
perspektivet och klarlägger sjöfartens betydelse och utveck-
lingsmöjligheter för så starkt utrikeshandelsberoende landett som
Sverige.

6.2 Trafikpolitiken inom EU

Betydande har under år tagits inom för utvecklaEUsteg attsenare
Gemenskapens trañkpolitik. EG:s vitbok trañkpolitiken frånom
år The1992, Future Development of the Common Transport
Policy, inriktningen det framtida arbetet. Detanger av samman-
fattande begreppet Sustainable Mobility kan karaktärisera denna
inriktning. Uthållig rörlighet pekar betydelsenpå transporternaav

vital samhällsfunktion, samtidigt bl.a. miljö-attsom en men anger
och säkerhetskrav måste tillgodoses på medgersättett som en
långsiktig hållbarhet. stark drivkraft bakomEn trañkpolitiskaEU:s
arbete den allt besvärligare situationen i de centralaär delarna av

medEuropa tilltagande ochträngsel miljöproblem. Allmäntstora
kan konstateras den beslutade inriktningen EU:s trañkpolitikatt av
ligger väl i linje med den sedan många år bedrivna svenska trafik-
politiken. Om något skiljer så det så Sverige flerapåär attsnarare
områden har kommit längre vad gjort inom EU. Detta kanän man

gälla viktiga områden säkerhets- och miljöfrågor liksomsägas som
avregleringen inom olika delar transportsektorn.av

Den svenska kostnadsansvarsprincipen har också sin mot-
svarighet inom vitboken fastEU. I slås de viktigasteatt ett av
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varjemålentrafikpolitiska transport-de ärnå attförmedlen att
ochbåde internakostnaderna, externa,fullabetalar deanvändare

fall kani vissasamhälletintehindrarDetta attför transporterna.
regional-ellersocialakostnadsansvaret,och t.ex.gå överta av

intemaliseringenSärskilt betonas externaskäl.politiska att av
"pollutermedenlighetitransportprisernakostnader i pays

skyddaförviktigt element attkommerprinciple utgöra ettatt
miljön.

utvecklingenkringfrågornaharMaastrichtfördragetGenom av
formaliserad grund. Ifåttnätverkentranseuropeiskas.k.de en mer

bidraskallGemenskapenstadgas129b, §artikelfördragets att
nätverktranseuropeiskautvecklingenochförverkligandettill av

energi. Förochtelekommunikationerområdenainom transporter,
riktlinjerutarbetaskallGemenskapenuppnå detta somsägs attatt

medel för dessahuvudsakligaochprioriteringarmål,anger
ofidentifiera projectsocksåskallRiktlinjernanätverksområden.

kommandedengenomföras inomavseddainterest attcommon
ocksåKommissionenöverlämnade ett1994Våren15-årsperioden.

transeuropeiskadetutvecklingenförriktlinjersådanatillförslag av
ochbehandlingföroch RådetParlamentettilltransportnätverket

förslagetmedöverensstämmelsehuvudsakligbeslut ibeslut. Ett
Förårs utgång.1995föreerfaritsvad väntasenligtkan nusom
dettillknytavitalt intressesjälvfallet attdetsvensk del ettär an

utbyggnadenpåverkaoch kunnatransportnätverkettranseuropeiska
infrastrukturlänkar.viktigaimportochsvenskför exportav

anknytningennaturligadenkommergeografiska lägevårtGenom
förbindelse,fasttillkomstenutsträckning,i oavsettstor av enatt

pådirekt pekarvilkethamnar,europeiskaochsvenskagå via
sjöfart.ochfärjetrafikengällervadbådebetydelsesjöfartens annan

verkaochhamnarnavaruflödeeffektivtstimuleraAtt ett genom
stärkadärmedochtrafikslagenmellansmidiga övergångarför

framtidadenblirkombitrafiklösningarformerolika avenav
uppgifter.viktigastetrafikpolitikens

inom EUi den arbetsgruppdeltagitaktivtocksåharSverige -
Maritime TransportandPortsGroupMember States somon ——
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arbetat fråganmed integrera hamnama i transportnätverket.attom
Tillsammans med Danmark har Sverige lett arbetet i regionalen

Östersjöområdet Östersjöstaternaför i vilken deävengrupp nya
har ingått. Gruppen har redovisat sitt arbete under hösten i1995

benämnd Integration of Ports and Maritime Transportrapporten
in the Trans-European Transport Network within the Baltic Sea
Region. Som bilaterala diskussioner förasnästaett steg avses
mellan Kommissionen och respektive medlemsland och s.k.även
tredje land för fram "projects of interest inomatt ta common
detta område de kriterier i de tidigaremotsom svarar som anges

riktlinjerna.nämnda
ÖstersjöområdetFör i fortsättningen inomatt gemensamt

utveckla sjöfarts- och hamnfrågoma har föreslagits mellanatt en
Östersj och EU-kommissionen arbetsgrupp förgemensam
Waterborne Transport within the Baltic Sea Region inrättas.
Vidare kan Memorandum of Understandingnämnas MoUatt ett

Östersjöområdethamn- och sjöfartsfrågor inom förberedsom
Östersjöländemadiskussioner mellan och Kommissionen.genom

Även här avsikten s.k. tredje länder,är inteatt ännu ärsom
medlemmar i skallEU, ingå.

Sjöfartsfrågorna och särskilt vad inom EU går undersom
beteckningen Short Sea Shipping tilldrar sig och ökandeett stort
intresse. Genom den redan belastningen på ochstora väg-
järnvägsnäten i de tätbefolkade delarna Europa inser attav man
den kraftiga trafiktillväxt förutses, bl.a. följd densom som en av
utvidgade inre marknaden, måste stimuleras i ökad gradatt
använda sjöfart inbegripet inlandsvattenvägarna. redan be-Det
slutade successiva frisläppandet inomnationell sjöfart cabotageav
kommer också medverka till friare ochatt en mer gemensam
sjöfartsmarknad i Europa. Här sig och intressantöppnar storen
marknad för svensk sjöfartsnäring samtidigt den inrikessom
sjöfarten i Sverige blir konkurrensutsatt.mer

Sommaren 1995 överlämnade Kommissionen till Parlamentet
och Rådet sedan länge utlovat förslag utvecklingenett om av
Short Sea Shipping i Europa. Förslaget redovisar den potential
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och effek-kvaliténförbättrasjöfartökadfinns i attgenomsom
effektiviseraochförbättraochsjöfartsservicentivisera attgenom

Kommissionendetta läggeråstadkommahamnfunktionen. För att
medlems-såvälsig tillvänderaktionsprogramfram ett som

hamnorganisa-myndigheter,regionalaochlokalaländerna som
sjöfartsnäringen.ochtioner

synpunkterReferensgruppernas6.3

utrikeshandeln under-svenskaför denbetydelseSjöfartens stora
utredningensdeltagit iorganisationersamtligastryks somav

Industri-Transportköpama representeratsreferensgrupper. avsom
transportberoende företagförföreträdareantalförbundet och ett

ochinternationellahela detiframhållerbranscher settoch stortatt
från svenskatill ochvaruflödetnationelladetbetydande del aven

Svensksjötransport.formmed någondeltill vissföretag sker av
marknaderfrämmande ärpåkonkurreraförmågaindustris att

kostnadseffektiva sjö-ochfunktions-beroendedärför extremt av
logistiskadetsärskiltbetonarIndustrifärbundet syn-transporter.

fungera.den måstelänk ivarjeochtransportkedjanheladärsättet
sjötransport-effektivtuppnåförviktigaste åtgärderna ettDe att

punkter.följandeIndustriförbundetsystem varaanser

hamnverksamhet.kostnadsfördelaktigTidseffektiv och

försvarasochetableraskonkurrensfungerandevälAtt en -
hamnverksamheten.isjöfartensåväl inom som

sjö-inomhelhetsansvarochHelhetssyn transportsystemen
farten.

intressantbetraktasSverigetill och frånsjöfartAtt som en
berörda aktörer.marknad av
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Medel för påverka detta bl.a. följande.äratt

Avskaffande stuverimonopolet.av

Begränsning undantag från konkurrenslagstiftningen förav
kartellverksamhet inom linjetrafiken.

avgiftssystemEtt attraherar direkttrafik och knutpunkts-som
läggning i Sverige.

Industriförbundet inte svenska rederiernämner att man ser som
förutsättning för effektiv sjöfartsdel i transportsystemet,en en men
det däremot klar fördel det finns konkurrenskraftigäratt en om en

svensk rederinäring. Sjöfarten har i dag svagheter i form lågav
frekvens, otillräcklig tidhållning, långa hamntider, oklara ansvars-
förhållanden och allt för många involverade Samtidigt be-parter.
dömer Industriförbundet utvecklingspotentialen Nya tek-stor.som
niska lösningar såväl skepp lastnings- och lossningsteknikav som

under utveckling. Landtransporterna har växande problemär med
trängsel på spår och Ett bra exempelvägar. ärsystemnya
skogsbolagens fartygsbaserade transportlösningar med snabb och
effektiv kassetthantering och moderna fartyg fastai trader mellan

Norrland och kontinenten.t.ex.
Sveriges Hamn- och Stuveriförbund pekar framtagnapå prog-

betydande volymtillväxt gods svenskaövernoser som anger en av
hamnar. Man betonar likheti med Industriförbundet och flera
andra organisationer helhetssyn måste prägla trafikpolitiken.att en
Fasta spelregler och konkurrensneutralitet mellan trañkslagen är
viktiga faktorer. Snedvridande subventioner inom transportområdet
bör bort. ochHamn- Stuveriförbundet i likhet med fleratas tar
andra särskilt transportstödet och dagensattupp menar
konstruktion stödet snedvrider konkurrensen mellan trafikslagenav
då endast och järnvägstransporterväg- stödberättigade. Dettaär
leder till godset ofta dras onödigt långa sträckor på land medatt
negativa effekter för miljö och säkerhet.
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eftersträvarhamnverksamhetenieffektivitetenökaFör att
öppettider,hamnarnasvad gällerflexibilitethamnbranschen större

förändratdelvisförutsätterarbetstider Dettapersonalens ettosv.
försnärvarandeoch förkollektivavtalbranschensinnehåll i

TransportarbetareförbundetSvenska nyttdiskussioner med ettom
lokalatillanpassningförskulleavtal störreutrymme engesom

i detpåpekarStuveriförbundetochförhållanden. Hamn- samman-
får bromsasintepersonell utvecklingteknisk ochhanget avatt

monopolistiska bemannings-ochgränsdragningstvisterfackliga
krav.

struktur- ochdenpekarStuveriförbundetochHamn- orga-
hamnväsendetinom störrenisationsutveckling motägt rumsom

ochstuveriföretagochhamn- attintegreradeochenheter menar
förbundetEnligtbejakas.börutvecklingpositivdetta är somen

ochpå lokalorganisationochstruktur avgörashamnväsendetsbör
marknadens krav.tillmed hänsynregional nivå

ocksåochmiljöfördelarsjöfartensframhållerFörbundet anser
bl.a. satsningarstärkasytterligare börmiljöprofildennaatt genom
svavelinnehåll.lägrebränslen medavgasreningsteknik ochpå

lokala förut-efter deutsträckningÖkadiAvgiftsdifferentiering bör
miljösäkra fartyg.premieraföranvändaskunnasättningarna att

Redare-SverigesSverigesjöfart pågällerdetNär menar
förutsättningargodaharsjöfartsnäring ut-svensk attförening att

med-betydelsesjöfartensförtalarfaktorerMångavecklas. som
Östeuropa Sjöfartenförhållandena ilemskapet i deEU, m.mnya

transportmedlet.miljövänligasteochsäkrasteenergisnålaste,detär
dehamnverksamhet ocheffektiv attbetydelseAv ärstor en

konkurrensneutralttillämpas på sätt.spelreglernatrañkpolitiska ett
ochmed Hamn-i likhethänvisarSjofolksf6rbundetSvenska

pekar påochgjortsdeStuveriförbundet till ensomprognoser som
Sverige.sjöfart påökad

frånSverigestransportsammanhang, framhållsSverige iär öen
börgodsvolymerytterligareFartygsbefälsförening, attsom anser

sådärvidmåstesjöfart.kunna föras till En attsträvanöver vara
ratio-farledsavgifternaochmöjligt sänka hamn-långt genomsom
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naliseringar och eventuellt minska antalet hamnar för uppnåatt en
bättre utnyttjandegrad och lönsamhet i hamnarna.

Sveriges Skeppsklarerare- och Skeppsmäklareförening fram-
håller grundförutsättningen för överlevnad och utvecklingatt av
sjöfarten den får möjlighet arbeta under villkorär att att samma

andra transportslag. dag järnvägenI enligt föreningen.som gynnas

6.4 Utredningens genomförda studier och
deras huvudsakliga resultat

Parallellt med de näringspolitiskt inriktade studierna harmer
utredningen också några särskilda analyser sökt belysagenom
sjöfartens trafikpolitiska frågeställningar. Referensgruppernas ovan
redovisade synpunkter har härvid varit betydelse för inrikt-av
ningen dessa analyser.av

kanske grundläggandeDen frågan gäller de allmännamest
trañkpolitiska spelreglerna de kommit till uttryck i års1988som
riksdagsbeslut och hur tillämpasde det gäller sjöfarten. Kost-när
nadsansvarets utformning och frågan konkurrensneutralitet ärom
härvid centrala begrepp. direktiven fråganI hurattanges om
behovet sjöburen utrikeshandel tillgodosesbäst kan skall ut-av
redas. direktiven framhållsI vidare sjöfartsavgiftemas betydelseatt
skall analyseras och hamnarnas roll i transportkedjan skallatt upp-
märksammas. frågorDessa direkt trafikpolitiska har behandlats i

särskild studie utredningen uppdragit professor Janen som
Owen Jansson och universitetslektor AnderssonPeter vid Lin-
köpings Universitet genomföra. Resultatet denna studieatt av
redovisas i detta kapitel och i sin helhet bilagedelen.isenare

Inom för de marknadsanalyser Sjöfartens Analysramen som
harInstitut utfört åt utredningen har delprojekt särskiltett ägnats

sjöfarten och hamnarna med tonvikt hamnenspå roll som om-
lastningspunkt och länk mellan sjö- och landtransporter. Hamnens
betydelse terminalpunkt i multimodaltett transportsystemsom
kommer öka betydelsei i takt med den fortgående internatio-att
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ibehandlasstudiedennahandeln. Slutsatsernanaliseringen avav
bilagedelen.iredovisassammanfattningochdet följande en

arbetsgruppdeltagit i EU:sSverigeharSom omnämntsovan
Östersjöområdet. projektfrån dettaRapportensjöfart iochhamnar

taktområde. ldettasjöfart inomförfinnspotentialvisar den som
grannländer kommeri vårautvecklingenekonomiskadenmed nya

Redan kanöka.länderdessamedhandelSveriges attockså nu
mycket lågdock frånhandelsutbytettillväxttal i noteras, enstora

och kommeröstersjörelationerdessa ärflerautgångsnivâ. I av
transportalternativet.tillgängligaendadetsjöfart att vara

miljöfördelarocksådärmed ärenergi- ochSjöfartens uppen-
miljöprofilsjöfartensemellertidframförshållFrån många attbara.

ochenergi-belysastärkas. Förböroch närmareytterligare kan att
generaldirektörenåtuppdragitutredningenharmiljöfrågoma

Kommunikationsdepartementet, göraattTorkel Sölve, genom-en
deochbilagedeleniredovisasStudienområde.dettagång av

nedan.huvudsakliga slutsatserna tas upp
Sjöbris,AndersgenomförtsharFoU-studiesärskildEn av

ochutredningenfrånuppdragefterAB,MariTerm gemensamtett
Även studiedennaKFB.Kommunikationsforskningsberedningen

bilagedelen.iredovisas
säkerheten.naturligtvistrafikpolitisk ärviktig parameterEn

ungefärtill denmed hänsynharutredningenSjöfartspolitiska sam-
dennasamråd medefterochSjösäkerhetskommitténtidigt tillsatta

ochsäkerhetenberöraöversiktligtendastnaturligtfunnit det att
Sjösäkerhetskom-tillgranskningeningåendedenöverlåta mera

mittén.
ochfaktanödvändigamedbidragitstudierdessaFörutom att
för-ochbedömningarutredningensförunderlagsynpunkter som

skall kunnaocksådeförhoppningutredningensslag det att varaär
fortsätterarbeteKommunikationskommitténstill för somnytta

be-fram sittlagtutredningenSjöfartspolitiskaefter detäven att
tänkande.
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Studien "Samhällsekonomisk analys sjöfartsavgifter ochav
farledssystemetinvesteringar i

Denna studie behandlar Följande områden.

trafikpolitikenDen nuvarande sjöfartsområdet, bakgrunden
till denna liksom motiven till rådande sjöfartsavgifter och in-
vesteringsinriktning.

diskussion kriterier för investeringarEn i sjöfartens infra-om
struktur investerings- och prispolitiken för sjöfartensamt som

integrerad del i det totala transportsystemet.en

Nuvarande sjöfartsavgifter för transportinfrastrukturen ana-
utifrånlyseras det trañkpolitiska beslutet utifrån samhälls-samt

ekonomiska och Företagsekonomiska överväganden.

Slutsatser optimala sjöfartsavgifter för bästa möjliga utnytt-om
jande transportinfrastrukturen vid beaktande externaav av
effekter.

Trafikpolitiken

Utredarna konstaterar sjöfarten ofta fått undanskymd roll iatt en
trafikpolitiska sammanhang jämfört med och järnvägsfrågor.väg-
När det gäller sjöfartspolitiken det främst frågor sjöfarts-är om
näringen rederier, flaggfrågan säkerhetenetc. samtvarv, som
uppmärksammats. Under har också miljöfrågornaår fåttsenare en

framträdande roll. Utredarna konstaterar sjöfarten medattmer
avgifter täcker sina totala kostnader enlighet trafik-i med 1988 års
politiska beslut har gjortoch så under lång tid. Sektorn har även
klarat de ökade finansieringkraven på uppkommit bl.a. närsom

bidrag till isbrytningen upphört. har inte falletSå varit medstatens
järnvägen, främst konkurrerar med sjöfarten gods-som om

den meningen det enligt utredarnaI helt klarttransporterna. är att
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trafik-gällandedenintentionerna ifrångåttfullständigtman
miss-utformningtransportstödetsframhållspolitiken. Vidare att

första handfrån imed sjötransportersystemlösningar norragynnar
varitlång tidunderhar tidigareisbrytningenstatligaSverige. Den

avgifterbordeutgångspunkterekonomiskastriktavgiftsfri. Från
förhållande-isbrytningförmarginalkostnadema äreftersomtas ut

regionalpolitiskamotiverasinteavgiftervis höga. Att tas ut av
bordemotiveringen sättregionalpolitiskaskäl. Den somsamma

motiverakunnajämvägstrafik attolönsamköpvid statens av
statsbudgeten.betaladesisbrytningen över

Investeringskriterier

möjlig-undersökerallvarrekommenderarUtredama att man
samhälls-tillämpakonsekventSjöfartsverketförheten att

lotsningsverksamheten,beslutsåvälförkriterierekonomiska om
iinvesteringarsjöfartenandra tjänsterochisbrytningen omsom
ieffekter börnegativaförKostnaderna externainfrastrukturen.

avgiftssättningen,viddvs. beaktasintemaliseras,fallsamtliga oav-
drift gäller.företagsekonomiskellersamhällsekonomisksett om

Avgifter

avgifter densjöfartenfinansierarframgåtttidigareSom genom
pris-intenulägetikostnaderanvänds. Deinfrastruktur somsom

och miljö-olyckorformieffekternadesätts är externa av
docktordeträngseleffekter. Devissakonsekvenser samt senare

omfattning.begränsadvara av
efterfyravgift,delsSjöfartsavgiftema tas ututgörs somav
delsochantal utrikesvisstförstorlek i bruttotonfartygets ett resor
månioch någonlastmängdenefterfarledsvaruavgift, uttassom

anlitas.lotsavgift lots Lots-dåDärtill kommerlängd.farledens
denochefter bruttotstorlekfartygetsbestäms mättavgiften av

lotsade distansen.
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hänsynMed till det krav fullpå kostnadstäckning gällersom
konstaterar utredarna den farledsavgiften,nuvarande utgåratt som
med högre belopp med last, torde godstörre approxima-utgöra en
tion till optimal avgift. Vidare har fyravgiftenövervägts ären om
motiverad eller hela uppbörden skulle kunna ske via farleds-om
varuavgiften. Fyravgiften kan tillträdesavgift tillses som en
farledssystemet, dvs. den fasta avgiften i tvådelad tariff.en
Påståendet nuvarande avgiftssystem innebär kors-attom en
subventionering från och Sydkusten till övriga landet, framförväst-
allt till Norrland, tillbakavisas. överskottDe redovisas påsom
dessa kustavsnitt blir naturligt resultat den prissättningett av som
rekommenderas. Intäkterna kommer från destörstatt vara
områden trafikeras många och fartyg. Inte heller påstorasom av

och järnvägssidan redovisas enskilda sträckorväg- separat utan
betraktas i sin helhet. Med prissättning baserassystemet en som

skillnader i priskänslighet för olika och varuslag börtransporter
inrikessjöfarten avgiftsbeläggas. de fall därI konkurrensenäven är

stark skulle avgifterna bli relativt låga. Den linje-transoceana
trañken, hittills varit avgiftsbefriad, skulle konkurrensensom om
med utländska hamnar hård, betala relativt låga avgifter.är

Jämfört med andra transportslag sjöfarten synnerligen energi-är
effektiv, sjöfartens miljöpotential har likväl inte tagits tillvara.men

ekonomisktRent i erforderliga kan, med undan-termer av resurser
koldioxid, total eliminering utsläppen ske tilltag nästanav en av

liten uppoffring. Ett verksamt medel skulle någon formen vara av
Åmiljöavgift. andra sidan måste dock påpekas det tycksatt vara

mycket svårt få med alla sjöfartsnationer iatt ett gemensamt
handlingsprogram för bättre miljö.

Studien "sjöfarten och hamnarna

studienI genomgång dagens hamnväsendegörs meden av
avseende på de institutionella förhållandena och olika typer av
hamnar. Vidare redovisas godsomsättningen fördelad på viktigare
varuslag liksom fartygsanlöpen indelade efter olika parametrar.
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i hamnama.kostnadsstrukturenochintäkts-behandlasSlutligen
avsnitt.olikasammanfattas dessaNedan

hamnarolikaroll ochHamnens typer av

omhändertagandeknutpunkt försjöfartensi sin helhetHamnen är
indu-fartyg.med Hamnen utgör ävengods transporterassomav

produceratutlastningochlagringfrågaknutpunkt istriers avom
transportmedel.samtligagods till

delsskilda enheter,tvåbestårhamnentraditionellaDen av
offentlig förvalt-och drivsnormaltanläggningen ägs enavsom

delskommunalt,Sverigeihamnbolagoffentligtning eller ägtett
godshanteringsopera-bedrivsentreprenadverksamheten avsom

stuveriet.dvs.tören,
skäl,organisatoriskt/fackligaochhistoriskafinns,SverigeI av

enligtAmbitionenvarje hamn. är överens-stuveri ienbart ett
ha stuveriskallhamnvarjekommelse mellan ettattparterna som

till fartygenservicevinstintressenochkonkurrensneutralt utan ger
det finnsredarenhamnen samtidigt atti garanteras ensom

oftare hamnenalltdrivsi hamnen. Numerafungerande stuverikår
hamnbolag.stuveriet ioch gemensamtett

deninnebäravreglerad. DetSverige attHamnverksamheten i är
slutaavgifter ochstuveriet kanochindividuella hamnen sätta egna

aktiebolag,företag,Stuveriernainverkan.statligavtal ärutanegna
följaktligenfinnsvillkor.företagsmässiga Detheltdrivssom

dag går 80 %hamnama. Isubventioneringstatligingen avav
meddvs.bolagsform,drivs i öppenhamnargodset över ensom

anlägg-forräntningochvärderingredovisningekonomisk samt av
villkor.Företagsekonomiskavanligapåoch tillgångarningar

Stuveri-ochförresultatet Hamn-ekonomiskadetSummeras
hamnverksam-det sigvisarmedlemshamnarförbundets 50 attca

1994.årkronormiljonerpå 265överskottgick medheten ett
förlust.uppvisarenskilda hamnarflertalfinns detDäremot ett som

subventionerarhävda kommunernagenerelltgår inteDet attatt
ilönsamhetsproblemuppenbarafinnsdethamnverksamheten, men
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och fri konkurrens mellanbolagiseringenhamnar. Meddel enen
naturligt.dettahamnarna är

följande marknads-medarbetar ihamnarDagens settstort
områden.

eftersomattraktiv för hamnenmycketFärjetrafik är ensom
fast inkomst.kontinuerlighamnenreguljär färjaetablerad enger

förinvesteringarmedfärjetrafik förbundenemellertidOfta är
konkurrenslägemycket starktetablerad trafik harhamnen. Väl ett

anläggningarochtrafik då kajlägetillkommandeförhållande tilli
trafik beräknarfinansierade.och Företableraderedan är ny

övriga anläggnings-investeringskostnader ochnormalt dehamnen
avgifter efter dennaoffererarochtrafiken kräverkostnader som

garantiformlämna någonoperatörenOfta får rederietkalkyl. av
täckas. före-skall kunna Deti hamnengrundinvesteringenför att

fårjelinjer elleretableringviddelägarekommer hamnar äratt av
fárje-intresset förfárjetrafiken. dagIandra intressen ihar är nya

öppnandetmedhängerlinjer mycket öst-Detstort. avsamman
handelnoch den ökade österut.staterna

bulk-massgodsindustrin ochför denIndustriterminaler tyngre
syssel-varierandeoch innebärligger ofta i hamnarprodukter

Flera industrier harprodukter.beroendesättning typen enav
närliggande stuverietanvänder detochkaj eller lastageplatsegen

Hamnansvariga harfartyget.godset på ochför hanteringen avav
ökad belägg-till anläggningarbörjat initiativäven ta som ger en

gasterminaler och anlägg-Exempel på dettaför hamnen.ning är
med ochdär hamnentill industrinför insatsvarorningar är

villkor.kommersiellaanläggningen heltinvesterar i
mark-huvudsakligaefter denLinjetrafiken väljer etablering var

förhamnen nodanvändafinns. Linjetrafiken kannaden även som
i hamnen. Enlinje och transiteraskommer medgods som annan

containertrafik till deregionaldel linjetrafiken är storastor av
västkusten drivsfeedertrafik. Frånhamnarna på kontinenten, s.k.

ochlinjetrafik Englandomfattandemycket frekvent ochen
Norrlandskusten ochHolland. ökning linjer pådag skerI enen av

feedertrafiken Sydsverige.utökning runtav
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Tillfällig trafik eller s.k. trampsjöfart viktigär en men resurs-
krävande del för främst stuveriverksamheten i hamnen. Tillfälliga
skeppningar former fartyg.kan ske med alla hel delEnav av
industrins sker med tillfälligt inhyrtin- och uttransporter tonnage
för Lågvärdiga skeppasenstaka bulkprodukter ofta meden resa.

från dåligfartyg tredje världen vilka kan mycket standardvara av
för hanteringen.och kräver många arbetstimmar

Godsomsättningen

hamnarna i Sverige år 1993Godsomsättningen i de 25 största var
hamnar finns ocksåmiljoner Bland dessa några125 ton.ca

hamnar.industrihamnar, vilka inte allmänna Sådanaär
for skogsprodukter, Slite ochindustrihamnar StorugnsHusumär

Stenungsund för i huvudsakGotland för bulkprodukter,
Total godsomsättningkemikalier och Brofjorden for mineraloljor.

färjetrafiken.i utrikes trafik miljoner vilket inkluderar94 ton,var
siffran transitgods.I ingår inte

i i inrikes trafikTotal godsomsättning hamnarna var
miljoner både lastat och lossat gods, vilket alltså26 räknat påton

transporterad volym 13 miljoner utrikesImotsvarar ton.omen
färjetrafik miljoner20 ton.omsattes

efter total omsättning iDe 25 hamnarna godstonstörsta mätt
svarade den totala godsmängden itillsammans för 84 % av

och inrikes trafik Vissasvenska hamnar utrikes år 1993. pro-
dukter genomslag i statistiken föroljan får ett stort ettt.ex.som
antal hamnar. hamnarna svarade vid mätningarde 25För största

antaletTrelleborg och Helsingborg för 90 %nästan omsattaav
järnvägsvagnar. lastbilar stod Helsingborgantalet ochAv omsatta
Göteborg för %. antalet svarade50 Avnästan passagerare
Stockholm föroch Helsingborg %.50ca

Göteborgs hamn har linjetrafik och hamnenäven transocean
har inom detta omland omfattar helanärasegment ett som nog
Norden.
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och järnväg medförgodsflödena med bilsnabbt ÖkandeDe
till antalkoncentration flödena begränsatsamtidigt ökad ettaven

för förbindaligger strategiskt tillfärjehamnar, nämligen de attsom
med kontinenten.liksom NordenSverige

sjö-ofta förbisett förhållandetransportsammanhangiEtt är
särskilt de utrikesför resandet ochfartens betydelse person-

trafik transporterades år 1994färjor i utrikesMedtransporterna.
med detsiffra kan jämförasmiljoner Denna36 passagerare.ca
utrikes-inräknat inrikes- ochtotala antalet flygpassagerare som,

miljonercharterflyg, uppgick till 17trafik samt passagerareca
år.samma

Fartygsanlöpen

trafiklastfartyg deltog iolika flaggstatersmindre 68Inte än
totaltmiljoner eller 25 %Sverige under år 1993. Drygt 20 ton av

fartyg. tiosvenska Demiljoner83 störstatransporteraston
voly-de totalatillsammans %flaggstaterna 73transporterar av

merna.
lastfartygolikasvenska kom år 1993 3 250Till hamnar som

Sammanlagt gjordes 25 000gånger.inklarerades 19 000 caca
innehåller s.k. kombi-denna siffraanlöp i svenska hamnar även

svensk underhamndvs. fartygen anlöpernationsanlöp, änmer en
resa.samma

svenskflaggade 8 %fartygen 263de 3 250Av somvar
efteroch % bruttot.svarade för anlöpen 2722 % av

frekvensmedfartygen återkommerMindre 20 %än somenav
månad ellergångmotsvarar mer.en per
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Följande slutsatser kan dras materialet fartygsanlöpenav om

de svenska fartygen anlöper gånger frekventnästan äntre mer
för alla flaggstater,genomsnittet

sammanlagt det totala22 % antalet fartyg anlöpt deav som
hamnama äldresvenska 20 årär än samt

hälften eller fartygen inom1 100 övrignästan av grupperna
och okänd fartygstyp tillhör övriga flaggstater, dvs. andra än
de tio största.

endast svenskflaggade lastfartyg deltar iAtt 8 % påtransporterna
kan ha flera Bland dessa kan följande.Sverige orsaker. nämnas

hamnarna förväntas allt och tillhandahållaatt ta emot tonnage
de behövs. Undermåligt kräver betydligttonnageresurser som

föroch därmed kanske prisättningen låg,ärresursermer

låga kapital- och besättningskostnader för de fartyg i dagsom
utför transporterna,

låg teknisk, social, säkerhets- och miljöstandard,

lågvärdigt gods och bristande intresse från lastägaren betalaatt
för standard fartygen,högre

riskkapital för nyetableringar framför alltbrist och för
andrahandstonnage,förvärv av

för marknadskunskapsmal samt

förointressant verksamhet rederier snedvriderstora som
sjöfartsmarknadema.fokuseringen demot stora
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avlastare, lastslag ochfartyg, mäklare,Kunskapen dessaom
miljö säkerhetsstandardförhållanden, ochsocialavolymer ärsamt

problem trafikenallvarligt dåföljaktligen bristfällig. Detta är ett
hemmamarknad bordeSverigepå stortutgör som vara aven

rederinäring.för svenskintresse
miljökrav ochsäkerhets- ochhamnavgifter och skärptaHögre

kan leda tillfrekventare inspektionerochframför allt hårdare en
svensk-flerförbättrad standard ochmedgerfraktsättning attsom

konkurrera.flaggade/kontrollerade fartyg kan

kostnadsstrukturenochIntäkts-

hamnforvaltningens tjän-från hamnensFöljande intäkter härrör
anläggningar.form fastaister av

skall i första hand täcka hamnensFartygshamnavgifi. Avgiften
hamnområdet i skick, kanhållaåtagande för nämnasatt a

farleder. Redarenöppethållandemuddring, fyrar ochkajer, av
fartygetAvgiften varje gångutgårbetalningsansvarig.är

fartygetsoch beräknasavgår från hamnenanlöper eller
eller lastton.bruttodräktighet

hamnens fastaskall huvudsak täckaAvgiften iVaruhamnavgift.
lagerbyggnader, spårland föranläggningskostnader på etc.

Avgiften beräknas lasttonbetalningsansvarig.Varuägaren är per
efter olika godsslag.differentieradocheller enhet ärannan

upplag, magasin, hamn-kranavgifter,Andra avgifter t.ex.som
tjänster.diverse andrajämvägsgodsspåravgift för samt

Sjöfartsverket,fastställdes före år 1982Hamntaxorna menav
pris-och råder friöverprövningendärefter slopades den statliga nu

stuveriverksamhetenprisregleringmotsvarandesättning. Någon av
förekommit.har inte
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de fall hamnen drivs i forvaltningsform gällerI avgifts-att
sättningen underkastad de allmänna kommunalrättsliga reglernaär
och hamntaxor kommunfullmäktige.beslutas Självkostnads-av
principen upprätthålls sedan länge det gäller kommunal verk-när

församhet. innebär intäkter kommunal verksamhet skallDet att en
ligga i nivå med kostnaderna.

Förvaltningsformen har dock minskat i betydelse.nämntssom
Den delen de allmänna hamnamas intäkter härrör frånstörsta av
hamnar drivs i bolagsform 75 %. Kommunen ägersom ca-
vanligen helt eller delvis bolaget majoritetsägare, vissaisom men
fall bolagkommunen minoritetsägare. Om sköter driften ochär ett

fortfarandekommunen majoritetsägare det självkostnads-ärär
hårt den i praktikenprincipen skall gälla. Hur styrandeär ärsom

emellertid oklart.
föra godset från landtransportmedel ochKostnaderna för ettatt

många tjänsterombord fartyget beror i hög grad huri som
utnyttjas i hamnen.

konkurrenslagstiftningens regler liksom förhamnar gällerFör
Ärenden gäller priskarteller ellerövrigt näringsliv. t.ex.som

monopolistiskutnyttjande diskriminerande eller prissättning,av
skadlig verkan, kan granskas enligt svensk konkur-harsom

renslagstiftning och enligt regler. Skadlig verkan enligtEU:s är
konkurrenslagstiftningen från allmän synpunkt otillbörligtatt

hämma verkningsförmåganpåverka prisbildningen, inom närings-
livet eller försvåra eller hindra näringsutövning.annans

Stuverimonopolet

Frågan hamnamas effektivitet har under år alltom senare mer
kommit diskuteras i belysning stuverimonopolet,det s.k.att av

inte formellt lagstadgat monopol faktisktär ett utan ettsom mer
förhållande med lång tradition funnits mellan påparternasom
hamnarbetsmarknaden. Flera referensgruppernas medlemmarav
har tagit denna fråga och hävdat den nuvarande ordningenattupp
hämmar teknisk utveckling och effektivitet i hamnarna. I samman-
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SverigeILO-konvention 137,nrtillhänvisashanget somen
ochstöd för nuvarande Ianvändsochratificerat system.somsom

stuveri-fråganhar ocksåi EUmedlemskapSverigesmed om
Till sinregelverk aktualiserats.medförenlighet EU:smonopolets
tidigarevilket utredningenarbetsrättslig fråga,dettaprincip är en
tillsattaregeringenför denfaller inompåpekat, avramensom

trafik-sjöfarts- ochuppdrag. IArbetsrättskommissionens ett
försöka bedömaangelägetdockdetperspektivpolitiskt attär

därmedtransporteffektivitet ochieffekterna systemet tenner avav
konkurrenskraft.sjöfartensochhamnarnas

uppenbartexempeldet finnserfaritharUtredningen att
såstuveriarbetetvingats framorationella lösningar attgenomsom

finns inomsådana fallFlerahamnarbetarkåren.förbehållitsstrikt
fulltutnyttjashanteringsteknik inte kunnatskogsindustrin där ny

bulkfartyg,vissaanvänds ärSjälvlossartekniken, ettut. som
Även containerhanteringproblem.till närlettexempelannat som

har försvåratssamlastade containrarochlastadet gäller tömmaatt
från andra hållSamtidigt harlösningar.orationellatilloch lett
under årstuveriorganisation,sammanhållenpåpekats att senareen

varithamnförvaltningar,integrerad med tidigareallt oftareäven
genomförts i hamnarna.rationaliseringarför detill fördel som

i allmänhet ioch förändringarutvecklingentekniskaDen sam-
arbetsorganisationocharbetsinnehållofta tillhället leder att

unik för hamn-företeelse inte ärpåverkas. Detta är somen
handdet i förstatraditionsvenskverksamheten. Med är parterna
kan tillgodosesöka lösningarmåstearbetsmarknaden somsom

rimliga kravocheffektivitet i arbetetrimliga krav påbåde
Utredningen harför arbetstagarna.i övrigtoch villkortrygghet

balanspunkten vidden exaktamöjlighetingen avgöraatt envar
exempeldefleraligger,avvägningsådan att somavmenarmen
utvecklingpositivförbesvärandedeltagitutredningen är avenav

hittaallabehovetunderstryker sättoch atthamnarna attav
från vissadetskall läggasTill dettamåstelösningar attövervägas.
medförenligt EU:smonopolfaktiskadettahåll ifrågasätts ärom

regelverk.
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ransportstödetT

Från flera håll, bl.a. inom utredningens referensgrupper, har frågan
det nuvarande transportstödets utformning tagits motom upp

bakgrund sjötransporter inte bidragsberättigade. Trans-ärattav
portstödet uppfattas anledning konkurrenssned-dennaav som
vridande sjöfartens nackdel.till

Nuvarande utformning transportstödetav

infördes syfte minska kostnads-Transportstödet år 1971 i deatt
mässiga olägenheter följer de långa avstånden i stödom-som av
rådena. har sedan dess modifierats flera gånger. grund-Det De
läggande bestämmelserna finns i förordningen 1980:803 re-om
gionalpolitiskt föreskrifter stödet med-transportstöd. Närmare om
delas finnsNUTEK och i TPRFS 1985:14, utav som gavs av
dåvarande Transportrådet. NUTEK har övertagit Trans-numera
portrådets uppgifter detta område.på

Endast och lastbil yrkesmässig trafikmed tåg kanitransporter
få stöd. Stödet till erlagt fraktkostnaden förlämnas den ensom
stödberättigad i stödområdena och fråntill företag uttransport
företag fem.i Antalet transportstödszoner Istödområdena. är

medan denden bidragsnivån högst5 maximala 50 %,är ärzon
i minst km och10 % Transportavståndet måste 251varazon

stödnivån ökat avstånd. Specialreglerökar i med2-5zonerna
finns transportsträckanför delutlandstransporter. Ingen av
utomlands enskildskall erhålla bidrag. Varje frakt-transports
grundande bidragsgrundandevikt minst kg.måste 100 Detvara
fraktbeloppet kronorminst uppgå till 000 undermåste 6 ett
kalenderår.

halvfabrikatlntransportstöd för och skallråvarorges som
genomgå betydande bearbetning inom stödzon i vissa bestämda
näringsgrenar. lämnas hel- eller halvfabrikatUttransportstöd för

genomgått betydande bearbetning. Många varuslag ärsom
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bestämmelserna kring sågadeundantagna. Särskilt intrikata är
trävaror.

utvärderingar stödetTidigare bedömningar och av

uppmärksamhet och flera utredningar ochStödet har rönt stor
antal fall lettstödet, vilka också iutvärderingar har gjorts ettav

återkommande kritikbestämmelserna.till modifieringar En motav
det diskriminerar sjötransporterhar varitstödets utformning att

mellan trañkslagen. Dennakonkurrensenoch därmed snedvrider
behandlades itill sjössstöd till godstransporterfråga senastom

utjämningoch mellanregionalRegional utvecklingbetänkandet
fanns inte skälutredningens mening detEnligtSOU 1984:74. att

för sådantkostnadenstöd till sjötransporterinföra speciellt ettett
sådant stödmiljoner kronor. Etthade beräknats till 25stöd ca

och inlands-mellan kust-bl.a. kunna påverka balansenansågs
likställighet mellanskapa bättrelokaliserade företag. För att

stället landtransporterföreslogs ifartygs- och landtransporter att
erhålla stödnorrlandskusten skulle medligger vidtill hamnar som

kmsträckan över 700gäller för den längstaden procentsats som
med anledningbeslutrespektive Riksdagensi transportstödszon.

till utredningens för-1984/85:115 anslötpropositionen prop.av
omfattadesvaruslagslag med tillägget alla transport-att som av

utvidgade s.k. hamntrans-kvalificera för detstödet också skulle
transportstödet finns reglerad iförändringportstödet. Denna av

SFS 1985:857.
föreslogs bl.a.Transportstöd 1990:73betänkandet SOUI att
i berörda ochskulle administreras länsstyrelserna länstödet av

regionalpolitiska företagsstöd.i samklang med andrabringasmer
fraktbidrag till enskildaborde i mindre grad direktStödet ettvara

få formen stöd till alternativa insatserföretag, i ställetutan somav
för förbättra utbudetlogistikutbildning och andra åtgärder attt.ex.

stödområdena.erbjuds ioch kvaliteten på de transporttjänster som
förslag i budget-Efter regeringen lagt sådant 1991 årsettatt

riksdagen dessa förändringar.proposition gick emellertid Detemot
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föreslagna förändringarna hade, dekan här denoteras att om
till minskad snedvridning mellan sjö-genomförts, kunnat bidra en

och landtransporter.
gjordes NUTEK år 1993.utvärderingen DennaDen senaste av

för stöd-ekonomiska betydelse debedöma stödetsavsåg att
stödområdena. Bl.a. framgickföretag ligger imottagande attsom

gick drygtmiljoner kronor 40 %det totala stödet 300caav om
stödområden.prioriterade områden ordinarietill regionalpolitiskt

Västerbottens länNorrbottens ochdelen gick tillStörsta
verkstadsindustrin ochbranschernaca %. Av70 trävaru-var

respektive år 1991.med 36 30 %industrin de största mottagarna
företag fickfördelat. AntaletStödet mycket ojämnt änär som mer

fick dessatill Tillsammans 5 %miljon uppgick 70.kronor1 ca av
företagen fick %de 20företagen stödet. Enbart 1050 % störstaav

och Boliden.Plannjafanns Volvo, SAAB,stödet. Bland dessaav
kraftknappast kunnaTransportstödet NUTEK egenavanses av

stödjasin betydelse iStödet har i ställetnyetableringar.initiera att
avgörandebland bedömtsnäringslivet och har idet befintliga vara

för expansion.en
harföretagenfördrar slutsatsenNUTEK merpartenatt av
dedet förbetydelse. Enligt NUTEKstödet inte någon finansiell är

reell betydelse. NUTEKstödet harföretagen i glesbygdsmå som
effekt och betyderkonserverandestödet harvidare att enanser

godsvolymkrävandeförädlingsgrad ochför företag med lågmest
höjd undrebranscher.skyddade Enarbetsintensiva ochi avsevärt

Slutligenrekommenderas. harutbetalasför vad kangräns som
allastödreglerna såframhållit behovetNUTEK över attatt sesav

företag behandlas lika.
föreslagitbudgetpropositionRegeringen har i 1995 års att

regionalpolitiskbibehållas oförändrattransportstödet skall som
bör ske inomstödform. föreslagnaDen NUTEK översynenav

för nuvarande system.ramen
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EU-konsekvenser

Sveriges överläggningar med kommissionen DG Konkurrens-IV
direktoratet de nationella regionalpolitiska företagsstöden harom
hittills resulterat i Kommissionen har godkänt delsatt ett nytt

inv./km’glesbygdskriterium högst för12,5 stödområden,att utse
dels transportstöd skall kunna lämnas i fortsättningen tillävenatt
företag i glesbygdsområden. Transportstödet dock omgärdatär av

villkor.rad 2-årsperiod efter inträdet i måsteInom EUen en
avvecklas vissatransportstödet i delar Värmlands och Koppar-av

bergs län. Bland de villkor skall iakttas finns särskiltettsom som
stödet inte får vissa specifika branscher med mindresäger att avse

särskilda föreskrifter tillämpas.än att
Sedan Sverige blivit medlem har Kommissionen beslutatEUav

detgranska svenska transportstödet före utgången år 1996.av
I 1995 års budgetproposition har regeringen med hänvisning till

regler föreslagitEU:s transportstödet skall upphöra i vissaatt
kommuner i Värmlands och Kopparbergs län. Vidare föreslås att
det i fortsättningen för beslutaskall uppgift regeringen attvara en

vilka skallvaruslag och branscher omfattas trans-om som av
portstöd.

Konsekvenser för sjöfarten

Genom transportstödet framgått endast kan erhållasatt som ovan
för lastbils- och järnvägstransporter kommer betydande delen av

dessa transportslagvarutransporterna att styras mot oavsett om
sjötransport från närbelägen norrlandshamn totalt setten mera
skulle bättre transportlösning. Konsekvenserna kan i vissavara en
fall bli fördyras och det statliga stödet därmedatt transporterna
används ineffektivt. Till detta kommer samhällsekonomiska minus-

i form säkerhets- miljöförlusteroch vid långa landdrag-poster av
ningar godset till syd- eller västkusthamn för vidaretransportav
med lastfartyg eller färja jämfört med längre sjötransport.en
Följande exempel illustrera effekterna.kan
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till kontinenten,skallSågade trävaror, trans-exporterassom
Sydsverige för däreller järnväg tillofta på lastbil attporteras

för skeppas någonmed fartyg i ställetskeppas överatt utut
Transportstödetnorrlandshamn. stimu-närbelägenbetydligt mer

tilli stället för bidralerar ökade och jämvägstransporter attväg-
transportlösningen väljs.kostnadseffektivatotaltden sett mestatt

stödbeloppet vid utrikestransporterVidare skall observeras att
innebär bedömerschablonmodell,beräknas efter att mansomen
transportlängdenandel den totala ochsträckansden svenska gerav
transportkostnaden. Vidandelmotsvarandetransportstöd med av

totalt dyrareoch därmedD-Markstärkt transportsettt.ex. enen
transportdelen ingasvenskafor denökar alltså stödet även om

för denna del.har skettkostnadsökningar

transportstödetTabell Effekter6.1 av

JärnvägFartygVästerbotten-Bayem
kr/m3kr/m3stödberättigad transport

055Förtransport
350198Frakt inkl. terminal

073Sluttransport
350326Totalt

58 %65Stödberättigad del-
%5050Transport-

101,5032,5Stöd-

kostnad/ör:Total
248,50293,50Industrin-

32,50 101,5Staten-

sågverktabell,ovanståendeEffekterna framgår ettavsersomav
sänder sågadeUmeåområdettransportstödszon ii 5 trävarorsom

till kund i Bayern.en
nmed fast beloppstället utgåttstödet iOm oavsettett per

kr/nf i11,50kr, skulle90 transport-transportsätt, säg staten spara
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l
kr/m3stöd och industrin 12,50 använda det billigasteattgenom

transportsättet.
Med nuvarande regler för det s.k. hamntransportstödet kan, om

sågverket i exemplet väljer frånatt transportera närmasteovan
kr/m3hamn, stöd 32,50 erhållas förett matartransporten,om

kr/nfmedan stödet trefaldigas till 90nästan drasträvarornaom
till sydsvensk hamn för utskeppning.en

Studien "Integration of Ports and Maritime theTransport in
Baltic Sea Region

Danmark och Sverige har, tidigare lett arbetet inomnämnts,som
regional EU-grupp haft till uppgift studera hamn- ochatten som

Östersjöområdetsjöfartsfrågor inom led i arbetet med detettsom
transeuropeiska transportnätverket TEN. Bakom detta arbete
ligger inom EU insikten trafiktillväxtden förutses måsteatt som
med hänsyn till de redan svåra miljö- och trängselproblem som
föreligger i centrala delar stimulerasEuropa i ökad gradattav

Östersjöländeranvända sjötransportlösningar. arbetetI har samtliga
deltagit, de inte medlemmaräven ännu EU.är Ensom av av
uppgifterna har nämligen varit försöka integrera s.k. tredjeatt
länder i TEN-arbetet. Studien har koncentrerats godstrafiken
och inneburit kartläggning befintlig hamnkapacitet ochen av
existerande sjöfartsforbindelser inom området. Vidare har
tillgängliga utbyggnadsplaner och förbättringar hamnarnaav
bedömts och ställts den framtida handels- ochmot prognoser av
transportutvecklingen. Planeringsåret har varit 2010. Med hjälp av

transportmodell, beaktar transportkostnaderna för olikaen som
transportslag, och trängselkostnader miljöeffekternavänte- samt

har bedömningar gjorts olika transportmedels- ochm.m., om
ruttval för olika scenarier. De scenarier förutsatts kantre som
karaktäriseras på följande sätt.

Östeuropeiskaa Fortsatta och tullproblem deigräns- länderna.

b drivmedelsskatter.Högre
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i centrala Europa.vägtrafikenförRestriktionerc

tillregionen uppgåhandeln inomitillväxtenbedömsstudienI
tillväxt idubbelt såungefärmedårgenomsnitt 3 % stori enper

scenarioanta-olikaBeroendeöstblocksländema.de tidigare
valetbåde iförändringarbetydande trans-detganden blir av

portmedel och transportvägar.
modernisering ochpåplanerredovisarhamnarflestaDe

östblocket.fornai detsärskilt ländernahamnar,utbyggnad sinaav
förloratförändringarnapolitiskadetill följdRyssland, avsom

omfattandeharBaltiskadeihamnarnainflytandet staterna,över
gammaltsedanfinnsSamtidigtviken.Finskanybyggnadsplaner i

baltiska hamnarna.dekapacitet itillgängligstor
studienbakgrund gemensamtharArbetsgruppen mot av

bedömerGruppenrekommendationer. attantalutarbetat ett
till år 2010.framfördubblaskommerminstsjötransporterna att

förrestriktioneroch väg-drivmedelsskatterframtida högreMed
ökningblidetkommer störreännucentrala Europa atttrafiken i

hamnarna. Igods gårdärmedochsjötransporterna genomsomav
möjligadet endasjöfart transportsättet.relationermånga är

transeuropeiskadetutvecklingenviktenbetonarGruppen avav
i dettahamnarnaintegrerabetydelsenochtransportnätverket attav

moderni-tillmöjligheternaarbetsgruppenGenerellt attnät. anser
tillvaramåstehamnarbefintligaeffektivisering tassering och av
delarnaSärskilt i deigång. östranyinvesteringarinnan sättsstora

prioriteras.hamnarnatilllandförbindelsernamåsteregionenav
organisations-ochlednings-utvecklapåvikt bör läggasStor att

bedömsmellan hamnarnaKonkurrensenhamnar.för dessaformer
Hamnavgifternavillkor.rättvisandeochlikapåbör skeöka och

diskri-ickeochkostnadernafulla ettde utbör tasmotsvara
fråganmåste gräns-tidigaredeminerande I öststaternasätt. om

uppmärksammas.godsetförsäkerhetenochpassager
ochhamn-studier inomfortsattaantalEtt gemensamma

det EU-stöder ocksåGruppenrekommenderas.sjöfartsområdet av
Member Statesinrättaförslagetframlagdakommissionen att en
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Baltic Region.in the Sea IWaterbome TransportGroup sam-on
Under-Memorandum ofkan ocksåmanhanget nämnas ettatt
Öster-forsjöfartsfrågor intresseochangående hamn-standing av

diskuteras.sjöländema

och säkerhetmiljöEnergi,

transportslagenför de olikasäkerhetskravenochmiljö-Energi-,
arbete stegvis skärptsinternationelltomfattandebl.a.har ettgenom

ochavgasutsläppvägtrafiken har ståttförfokusår. Iunder senare
flyget harenergianvändningen. Förtrafiksäkerhet och ävennumera

och underiståttbullerstömingarnaochsäkerheten centrum senare
helasäkerhetsaspektenharjärnvägenmiljökraven. Förtid även

sjösäkerhetsfrågomasjöfarten hardominerande. Inomvarittiden
tid haruppmärksamhet. Undertilldragit sigtraditionellt stor senare

kommit iytterligaresäkerhetsfrågomafartygshaverierfleragenom
har däremot interna-och energifrågormiljö-förgrunden. Sjöfartens

kanuppmärksamhetdentionellt inteännu getts ansessom
domineratvattenföroreningarna harhärtillmotiverad. Skälet är att

grundmuratsjöfarten har haftochmiljöarbetetgällerdet ettattnär
miljövänlig och säkeri övrigtanseende transportgren.som en

framför allttill de krav pånåttdock inteharSjöfarten ännu upp
transportslag, särskiltövrigaställsi dagluftutsläppen omsom

finns.förbättringarpotential förbeaktar den stora somman
haftdirektivhar enligt sinautredningenSjöfartspolitiska att

i kapitelhar,Utredningenfrågor.värdera dessa angettssom
Sjösäkerhetskommittén ienergifrågorna, dåochprioriterat miljö-

Utredningen redo-säkerhetsfrågorna.behandlarsärskild ordning
del.dennaöversikt idock allmänvisar ävenen

kalladsärskild studiegenomföralåtitUtredningen har en
slut-huvudsakligaenergisituation,ochSjöfartens miljö- vars

nedan.redovisassatser
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energistudienochMiljö-

studieniredovisas ärbedömning attgrundläggandeDen som
denandelökandeochförstår stor avtransporterna en

ienergiförbrukningentotaladenfrånhärrörmiljöbelastning som
godstransporterna.degradhöggäller isamhället. tungaDetta

alternativframfåangelägetdetpekar attUtredaren är somatt
lägstaoch deenergiförbrukningenlägstadentotalt sett ger

har,Sjöfartentransportkedjan.för helautsläppenmiljöbelastande
miljö-ochenergi-godmycketidetframhålls rapporten, en

studier. Genomtidigare attflerabelysts iharvilketpotential,
erhållsfarlederförförutsättningarnanaturgivnautnyttja de en

trängselproblemensamtidigtlandskapetpåverkanminimal som
lågsvavligautnyttjandeMedtrafikslag.andraförmindre än avär

blitill lufiutsläppenocksåkanreningbränslen och avgasernaav
Äventransportslag.övrigaförfraktatbetydligt lägre äntonper

konstruktionlämpligminimeraskantillutsläppen avvatten genom
mottagnings-inrättandeochföreskrifterfartygen avsamt genom

fartygen.frånavfallsprodukterochförstationer rest-
inter-fordrashavdel gårtill öppetsjöfartenEftersom stor

utnyttjakunnaförbestämmelserochkonventioner attnationella
sådanavisarStudienmiljöpotential. attenergi- ochgodasjöfartens

omfattningtillräckligiuppnåskunnatinteöverenskommelser ännu
skill-deuppgifterredovisar storaStudienför sjöfarten. även om

energi-ochmiljö-därtrafrkslagen,mellanfinnsi dagnader som
gällervadbådeställdahögrevägtrafikfordonför ärkraven t.ex.

visarlämnasuppgifter attDekväveoxidutsläppen.ochsvavel- som
ökatycksutsläppmiljöstöranderegionalaolikaandelsjöfartens av
helaiSverigeiinte baratransportslag, utanmed övrigajämfört

tycks öka,Även hamnfartyg ifrånavgasutsläppandelenEuropa.
frånutredningenSjöfartspolitiska annattillredovisatsvilket också

frånkväveoxidersvavel ochbl.a.relativa andelarnahåll. De av
Göteborg.iökarsjöfarten t.ex.

till denskälethuvudsakligadetframgårAv attrapporten
internationellaträffasvårigheternautvecklingennegativa attär

finns,svårighetdennaBakomIMO.överenskommelser inom anser
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utredaren, starka krav från oljeindustrin deras restprodukteratt
skall kunna användas drivmedel inom sjöfarten medsom
svavelhalter på jämfört5 % med fordonsbränslen underuppemot
0,1 %.

Utredaren pessimistisk möjlighetenär IMOattom genom
kunna forcera takten sjöfartensi miljöarbete och framhåller att

Östersjö-Sverige liksom många andraäven och Nordsjöländerom
aktivt arbetar inom för fåIMO till stånd kraftigt sänktaatt
gränsvärden för miljöbelastande utsläpp, bedöms möjligheterna till
resultat undersmå överblickbar framtid.som

positivEn bild dock de möjligheter i dag stårmer ges om som
till buds det gäller tekniska åtgärder för lösa de nuvarandenär att
miljöproblemen inom sjöfarten. Studien lyfter fram tre
huvudsakliga möjligheter. förstaDen det helt möjligtär äratt att
framföra alla såväl gamla fartyg på bränslentyper av som nya
med låg svavelhalt. det andra påpekasFör experimentellaatt
försök och också kommersiell drift fartygsmotorer mednu av
katalysatorer visar det tekniskt möjligt installera ochäratt att
använda sådan reningsutrustning. Kostnaderna kilo renadper
kväveoxid blir enligt flera samstämmiga kalkyler och driftserfaren-
heter endast fjärdedel jämfört med stationära anläggningar påen
land under kronor jämfört10 med 40 kronor. För det tredje
framhålls energieffektivisering möjlig såväl vad gälleratt är

fartygenskilda vad gäller förutsättningarna för förbättradsom en
transportplanering hela transportkedjan. Studien lyfter dockav
fram energiproblemet vad gäller höghastighetsfartygen.

särskild frågaEn gäller mottagningsanläggningar för olja,
kemikalier och fast avfall i hamnar. länderDe har ratificeratsom
MARPOL-konventionen The International Convention for the
Prevention of Pollution by Ships skall uppfylla kraven på mot-
tagningsanläggningar i hamnar. konventionenTrots har man

Östersjönproblem bl.a. i med illegala utsläpp. Problemen har
uppmärksammats inom Helsingforskommissionen och Sverige har
varit pådrivande i arbetet med utveckla Baltic forStrategyatt en
Reception Facilities. arbetsgruppEn har under några år arbetat

8 15-1225
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Syftetinom kort.resultatredovisa sittberäknasfrågan ochmed
ombord,avfallsproduktionenminimera attstrateginmed är att

föravgiftssystemetharmoniseraavfallssorteringen,förbättra att
mellansamarbeteutvecklamottagningsanläggningar, ettatt

tillmedverkaochavfallslämnandetkontrolleraför atthamnarna att
Avgifts-de tidigareianläggningar öststaterna.förinvesteringar
särskildaingainställningSverigesochvikt är attfrågan är storav

tillleder dettaavfall. dagIför lämnat attskallavgifter uttas
tillkommertills deavfallsittlämnamedfartyg att enväntar

fårhamnarsvenskamedför emotvilket tasvensk hamn, att
försökaavsiktenmängder. I är attorimligt nästa stegstora

i dettaNordsjöstaterna system.inlemma även
hurbedömningaravslutningsvis sinaredovisarStudien om

framöver. Somsida årensvenskfrånbedrivasbörmiljöarbetet
gårinternationella arbetetdetutredarentidigareframgått attanser

redaninitiativdeframlyftsi IMO. Iför långsamt rapporten som
finnasökaställetigällerdetSverigetagits attnärav

Östersjölösningar avtalbilateralaellerEuropalösningar genom
vårtimed ländernakväveoxidreduktionochsvavelavseende

enligtprioriterasDanmark börochFinlandTyskland,närområde.
iregeringentillredovisatsredanharslutsatserutredaren. Dessa en

överenskommelser förBilaterala attkalladsärskild rapport
avtalsådana1995. Omluftföroreningar marssjöfartensminska

påpekar,utredarenträffas det,kanlösningarregionala är somom
Även arbetetöverenskommelser.globalapåverkasätt attett senare

Helsingforskommis-ochEUECE,Europaorgan,inom FN:s samt
prioriteras.sionen bör

förslagdeutredningenSjöfartspolitiska är ävenförintresseAv
finansieringochmiljöavgiftsuttagförincitamentsystemtill av

Iutredarensjöfarteninom tarmiljöförbättringar upp.som
miljöavgifter främstmodeller förolikafleraredovisasrapporten

föravgifterkväveoxidutsläppsvavel- ochavseende samt
deanvändaskunna gräns-skulleavfallsprodukter utöversom

efter-överenskommelserdeingå ivärdesättningar bör somsom
flerapå tankenbyggerFörslagen attpresenterassträvas. som
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länder ansluter sig till med miljöavgifter eller miljö-ett system
fartygsanlöpen. Avgifterrabatter i samband med skulle således

energianvändning, intekunna de inte begränsar sintas ut av som
installerarminskar svavelhalten i bränslet eller inte katalysatorer

ochför Alternativt skulle miljörabatter lämnasavgasrening. en
avgifter för finansiera rabatterna.generell höjning ske övriga attav

nackdelar med de olika modellernaochFör- anges.

Referensgruppernas synpunkter

miljöfrågomamedlemmar har tagitFlera referensgruppens uppav
nedan.varför dessa synpunkter återges

miljöförbättrande åtgärder ochkravSamma typ sammaav
till-enligt Industriförbundetekonomiska restriktioner börtyp av

transportmedel. Möjligheternafartyg för andralämpas på attsom
fartyg bör under-och farledsavgifter miljövänligavia hamn- gynna

till kraftigareförbundet, möjligheternasökas. Likaså bör, menar
miljöbestäm-bryterrederiersanktioner övervägas motmot som
område skerförutsätter det dettaolika slag.melser Man attav

inget hindrarinternationell samordning attattmen menaren
flyttarpådrivande och så långt möjligtSverige gränserna motär

tillämpningstriktmiljövänliga Entransporter. avmermer
heller svensk industris intressen.befintliga regelverk inteär emot

transportslaget,energisnålaste och miljövänligasteSjöfart detär
fartygoch tilläggerhävdar RedareföreningSveriges trans-att

miljö-världshandelns gods80 %över ettporterar meraav
Föreningen påpekarvänligt andra transportslag. attsätt än

framtagna och användskatalysatorer för fartygsmaskiner finns
drift antal fartyg. Redare-experimentellt iäven ettavmen

forskningsprojekt påföreningen har, framhåller medverkat iman,
mycket utvecklings-området och det finns storatt enman anser

potential. Föreningen påpekar antal svenska hamnaratt ett ger
för miljövänligt tanktonnage och fler initiativrabatt att avmenar

miljöprofil.till sjöfarten bättredetta slag kan medverka att enges
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sjöfartensuppfattningenSjofolksférbundet har ut-Svenska att
medbörminska. Fartygenluft måste utrustassläpp till avgas-

Förbundeti dag.finns redandetta attteknik förochrening anser
till ståndminskningfå ärför attmetodenlämpligasteden att en

till såbörincitament. Detekonomiska attanvänder av-staten
rede-förlönsamtblirså dethamnanlöpgifterna för attanpassas

förbundetsenligtVidare börteknik.miljövänligrierna satsaatt
Även ianvändas.svavelhaltmed lägrebunkeroljauppfattning

med vadlikhetianvändasanlöpsavgifternadetta fall bör som
omedelbartSverigeFörbundetavgasreningen. attsagts anserom

fördel Sverigedetdettaenligt äråtgärdervidta attkan omenmen
överenskom-bilateralaträffarIMO-reglerellerpå EU-i avvaktan

gäller utsläppdetgrannländer. Närhand vårai förstamelser med
dubbelbotten/skrovmedtankfartygförbundettill attvatten anser

farledsavgifterna.hamn-ochviapremierasbör
Svenska Maskin-lufttillemissionernaminskaFör anseratt
utsträckning böriframtidenifartyg störrebefälsförbundet att

avgasreningsanläggningarInförandetavgasrening.medutrustas av
sådana anlägg-medfartygombord bör attuppmuntras genom

liknandehamnanlöp. Envidavgifterfå lägreningar bör t.ex. mo-
miljövänligareanvändninganvändas fördell bör uppmuntraatt av

bunkerolja.
sjöfartenkonstaterarFartygsbefälsjörening attSveriges som

förhållande till detmiljövänlig imycket trans-transportmedel är
begränsningar måstedockutförs. Manportarbete attmenarsom

införas.avgasrening måsteochsvavelutsläppske attav
rederi-svenskaStuveriförbundoch attSveriges Hamn- menar

och bl.a.miljöproñlstärka sin satsaskulle vinnaintressen att
medbränslenpåavgasreningsteknikeninom samtpå det senaste
kanmiljöområdetinomde kravtanke påmedsvavelhaltlägre som

bedömningförbundetsenligtDetåren.deförutses närmaste som
avgasrening vidkatalytiskinvesteringar iligger är om-närmast

energianvänd-minskafartyg. Förnybyggnadrespektive attav
energi-respektivebytasbefintligamåsteningen motorer nya mer

faktaredovisarförbundet. Man ävenfartyg byggas,snåla menar



SjofartensSOU 1995:112 trafikpolitiska 229situation

enskilda hamnar söker incitament till rederierna attom som ge
använda miljövänliga tankfartyg med dubbelbottent.ex. attgenom

differentiera avgifterna. visarDetta enligt förbundets mening att
hamnar för miljön. Det dock viktigt, betonartar ett äransvar
föbundet, hamnarna fortsättningsvis får ha frihet självaatt även att
utforma sina miljöpremieringssystem då det därigenom säker-
ställs hänsyn till lokala förhållanden och bärkraft.att tas

Sjösäkerhet

Senare års allvarliga fartygsolyckor och då särskilt Estonias
totalhaveri har sjösäkerhetsfrågorna i både nationelltsatt centrum
och internationellt. tidigareSom har regeringen tillkallatnämnts en
parlamentarisk utredning för utarbeta handlingsprogram foratt ett
ökad Sjösäkerhet med speciell inriktning på passagerarfärjor.
Vidare skall denna utredning redovisa samlad strategi för deten
svenska iagerandet EU, IMO och i det övriga internationella
samarbetet. innebärDetta Sjöfartspolitiska utredningen endastatt
har anledning översiktligt beröra sjösäkerhetsfrågorna dåochatt

i den del de kan sjöfartspolitisk betydelse.närmast som vara av
samladeDet myndighetsansvaret för sjösäkerheten åvilar Sjö-

fartsverkets Sjöfartsinspektion. Sjöfartsinspektionen har i vissa sjö-
säkerhetsfrågor självständigt direkt under regeringen. In-ett ansvar
spektionens samlade verksamhet syftar till tillse kraven påatt att
fartygs säkerhet och kraven rederierspå och fartygs säkerhetsorga-
nisation uppfylls med beaktande internationell standard i ut-av
vecklade länder. Till grund för det internationella säkerhetsarbetet
ligger överenskommelser utarbetats inom IMO, FN:s påsom organ
sjösäkerhetsområdet. Sverige har traditionellt spelat aktiv ochen
pådrivande roll inom IMO. Arbetet inom IMO med över
150 medlemsländer naturligtvis tidskrävande och måsteär ut-
formas med hänsyn till möjligheterna vinna anslutning blandatt
medlemsländerna, vilket de överenskommelser nåsgör att tarsom
lång tid få fram oftaoch får formen kompromisser. Denatt av

fördelen med arbeteIMO:s det världsomspännande.stora är äratt
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regional betydelsemedinternationella foraviktigaAndra mer
Östersjöarbetet efter SverigesochförHelsingforskommissionenär

Europeiskaisjösäkerhetsarbetetnaturligtvisinträde i EU även
ländernanordiskaförsöker demöjligtlångtSåUnionen. genom

inom EUalltmerochHelsingforskommissionenarbete inom nu
uppträdandeochi IMO gemensamtförbereda arbetet gegenom

tyngd.det större
införtsreglerinternationellaharföljd årUnder somnyaaven

hand-ochutrustningkonstruktion,fartygspåkravinnebär skärpta
medinträffat har,olyckorallvarligafartygen. Dehavande somav

lettolycksutredningar,draskunnatslutsatserdeledning avsomav
kontrollskärpttillochbestämmelserändradeellertill avnya

sjösäker-utvecklamedarbetetregler. attgällande Som ärnämnts
förutsätterbestämmelserochregler ettdåtidskrävande,heten nya

stöd.internationelltbrett
gällande bestäm-förflaggstatharland attVarje ett somansvar

iflaggstateniregistrerade ärfartygoch ärföljsmelser att som
för-välombordpersonalenvidare ärgällerskick. Det attgott

intrimmatvälfungerakanoch teamfartygmed sitt etttrogen som
alltsåmåstesvensk flaggundernödsituation. Fartygiäven en
före-sjösäkerhetsmyndighetensvenskadenuppfylla de krav som

skriver.
under deländer harvästeuropeiska senasteflertaletochSverige

problem. Kost-sjöfartspolitiskalikartadeinförställtsdecennierna
redovisning,tidigareutredningensframgåttnadsskäl har, avsom
flaggorsjöfart underbedrivavaltredaremedfört att somatt

detbekvämlighetsflagg. Ieller s.k.lågkostnadsflaggbetraktas som
harsaknar ellerantingenflaggstatenofta såfallet det attärsenare

säkerhetsnivån.vad gällerbl.a.fartyg,sinakontrollbristande över
generelltför hamnstatmöjlighetdag ingen attifinnsDet en

viktigflagg.viss Enförmed fartygtrafikförbjuda som en
motiverad,sjöfartspolitiskt ärdelvissjösäkerhetsåtgärd, även

fartyginspektionfram kringsamarbetedärför det växt avsom
samarbetar 14Sedan år 1982 västeuro-hamn.anlöper ensom

hamnstatskontroll.s.k.Sverige,däriblandländer,peiska om
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Nyligen har också Kanada och Polen anslutit sig till detta sam-
arbete. Arbetet syftar till motverka undermåliga fartygatt att tra-
fikerar hamnarna inom samarbetsområdet.

det internationella sjösäkerhetsarbetet harI under tidsenare
ökat intresse riktats den mänskliga faktoms betydelse vidmot
olyckor och olyckstillbud. såväl det förebyggande arbetetI isom
utredningar inträffade händelser har frågan samverkani av om
mellan människa, teknik och organisation blivit central be-; av

‘ tydelse. led i detta arbete tillämpningenEtt den inom IMOär av
utvecklade koden för ledning säkerhetsarbetet, den s.k. ISM-av
koden International Safety Code.Management Koden skall göras

pl obligatorisk internationellt år 1998, med möjligheter förmen
i länder tillämpaanslutna börja den tidigare. Sverige har redanatt

beslutat kraft fr.o.m.den i år 1996. kommer denInom EUsättaatt
också tillämpas från tidigare datum.att ett

detta sammanhang bör också konventionI IMO:snämnas om
fartygsbesättningars utbildning, kompetens, behörighet och arbete

STCW-konventionen ofombord, Standards Training, Certification
Seafarers.and Watchkeeping for närvarande pågår revi-För en

dering konventionen. Vidare bör också de s.k.nämnasav opera-
tiva kontroller utförs inom för samarbetet hamn-som ramen om
statskontroll. operativ kontroll innebär i korthetEn inspektions-att
myndigheten besättningens förmåga hantera ñngeradeprövar att
olyckshändelser brand, kollisionsåsom och övergivande fartyg.av

Efter Estonias förlisning har flertal initiativ tagits nationelltett
och internationellt i syfte höja säkerheten. sjösäkerhets-IMO:satt
kommitté har tillsatt expertpanel för RoRo-färjomasöveratten se

Åtgärdersjösäkerhet. har också föreslagits de nordiska sjö-av
Ävensäkerhetsdirektörema. inom har förslagEU till rad sjö-en

säkerhetshöjande åtgärder lagts fram.
Utredningen kommer i sina överväganden och förslag att upp-

märksamma sjösäkerhetsfrågomas betydelse i sjöfartspolitisktett
iperspektiv.
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utvecklingochForskning6.5

skett iårhundradenaunderharsjöfartenUtvecklingen enav
erfarenhet. Debeprövadfrämst byggt storatakt ochlångsam

Förändrade1800-talenochunder 1700-innovationernatekniska
maskin-segelfartyg tillutvecklas frånkomoch fartygenbilden att

vadeffektiviseradesvärldskrigettill andraframdrivna fartyg som
medi ochinleddesutformning. En attprestanda ochgäller erany

detefterkrigstidenkraftigt underökadestorlekfartygens genom
utvecklades krav1960-taletFråntransportbehovet.växande nya

lett tillvilketlasthanteringssystem,effektivarekunderna påfrån en
informationsteknologin harsjöfarten. Denomstrukturering nyaav

navigationstek-helapåverkatstarktårtiondetdetunder senaste
harÄven sjösäkerhetsförbättrande åtgärderkravökadeniken.

såväl inomForskningenutvecklingen.präglattidunder senare
haftIT-utvecklingen harområden t.ex.andrainomsjöfarten som

framåtsyftande arbetedetinitiativ ochdebetydelse liksomstor
fleragenomfört. PårederierenskildaSjöfartsverket ochbl.a.

gäller bl.a.framme. DetSverige långtområden liggertekniska
ochPositioning SystemGlobalmed GPSpositionsbestämning

fartygensvilketitranspondersystems.k.utvecklingen ettav
harSystemet presenteratskanlastkurs, fart,position, anges.m.m.

har inomSverigeinom EU.uppmärksammatsochför IMO även
och kunnatfrontlinjenihittills legatdessa områdenflera av

trafikpolitisktdekonkurrenssituationensåvälpåverka mersom
navigationSjösäkerhet,förändringarnaviktiga m.m.——

särskildai denredovisasbedömninggrundläggandeDen som
utvecklingochforskningförinsatserFoU-studien är att statens

bråkdelendasti dagminskat ochsjöfarten stegvis utgörinom en
detUtredarentransportslag.andraanslås till attvad ansersomav
ochkapacitetsjöfartenstillpolitiskt intressebör taattett varavara

därförbörutredaren,Samhället, satsamöjligheter. resursermenar
nödvändigasamhällsinvesteringardär ärinom områdeninte bara

samhälls-behovetreducerakanpå områdenävenutan avsom
sjöfarten.investeringar t.ex.som
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översikt lämnas visar Sverige framDen till i dag påattsom
flera områden intagit ledande position inom forskningenen som
lett till förbättringar inom hela världssjöfarten och inom den

sjöfarten.svenska RoRo-konceptet har utvecklats i Sveriget.ex.
och det har lett till stark Förändring lasthanteringen världenen av
över.

bidragstudien framgår vida understiger deAv att statens
belopp enskilda rederier i teknik. LinesStenasatsar t.ex. ny upp-
märksammade utveckling höghastighetsfartyg har lett till attav
rederiet bygger höghastighetsfárjor för kommersiellettnu par
drift. Exemplet illustrerar behovet förFoU dels stärkaattav
rederiernas konkurrenskraft näringspolitiskaden dimensionen och

berör bl.a. Sjösäkerhet miljöeffekterFoU och for denna typsom av
fartyg. detta område utredaren finnsJust på detatt ettnya anser

nytillkommande forskningsbehov.mycket stort
visarredovisas andra exempel tydligtI ävenrapporten som

kopplingen mellan och påbörjad produktionFoU avsenare
komponenter och lett till företagsutveckling ochsystem som
skapat arbetstillfällen. tidigareSverige har inomFoUgenom

i efterdyningarnasjöfarten kunnat bygga företag deupp nya av
varvsnedläggningarna. Utredaren hävdar avveck-stora att genom

lingen varvsindustrin, i det innebar totalnärmasteav som en
nedläggning fartygsproduktion, intresset förhar stödja FoUattav
inom sjöfarten minskat sida.från Detta påpekas det,är,statens en
naturlig omställning. framgårDet det emellertidrapporten attav
finns anledning påvisa det faktum Sverige fortfarandeatt att är en
sjöfartsnation betydelse. Internationellt uppmärksammade trans-av
portkoncept utvecklas och för sjöfarten vitala och kompo-system

konstrueras tillverkas.och Som exempel världensnenter attanges
tillverkare lasthanteringsutrustning för fartyg finns istörsta av

Sverige och ledande tillverkare propellersystem.även av
Forskningsstudien redovisar i detalj den breddmer

forskningen har funnits och finns inom sjöfarten ochsom nu anger
flertal områden där samhällets insatser bör förstärka ochett

komplettera den utveckling bedrivs inom företagen. Flerasom av
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ochSjösäkerhetsamhällsfrågorfundamentalaberör t.ex.dessa som
utvecklingsarbete främstrederiemasdragslåendemiljö. Ett är att

hastighethögrekonkurrensförutsättningarnaförbättrasyftar till att
samhälletsmedanlossningochlastningföreffektivareoch system

navigationssystem, män-säkerhet,frågorrör omansvar
navigations-såvälmiljön.och Inomniska/maskinproblemet som

tillbidragitSjöfartsverkets insatsermiljöområdet har staten genom
sjösäkerhetsom-Påutveckling.uppmärksammadinternationellten

tillförslagnationsförgenomslagetutredarenrådet att enanser
förslagen kanstärkssjösäkerhetsreglerinternationella om

forskningsresultat.medunderbyggas
ochregelutforrnningbehovetbehandlas ävenI rapporten av

isförhål-under svårafungeraskall kunnafartyghurteknik, t.ex.
illustrerarområdedettajustinomutvecklinglanden. Behovet av

Rede-forskning.ochregelutformningmellanintegreringentydligt
ochklarar isenfartyg statenbehovharoch lastägarerier somav

Påisbrytning.förkostnadernabegränsaförintressehar attsamma
utveck-börjanockså isigbefinnerområdenflera nyav enman

forskning,och bredare t.ex.behovinnebärling, omnyavsom
informationstekniken.deniliggermöjlighetervilka nyasom

breddas,börforskningenbedömningsamlade ärUtredarens att
framgårförstärkas. Detminstoch intesamordnas bättrefördjupas,

nationellökadbehovinnebär4:eockså EU:satt avramprogram
dagområden. Iprioriterade satsarEUinomdetta,forskning på

miljoner14intressenterövrigaochkronormiljoner2 castaten ca
ochforsknings-rederiemas ut-kommerTill dettakronor. egna
statligadeöverstigervidastorleksmässigtvecklingsanslag som

FoU-utredaren är attförslag presenteraranslagen. Det som
ochkronormiljoner30 atttillbör ökaanslagen sammantaget ca

skulleNivånhälftenungefärförnäringen börochstaten var.svara
jämförbarabelopphalva detungefärändå bara motsvara som

förstärkabådesyfteforskning isinpåsjöfartsnationer attsatsar
sjösäkerheten ochökaarbeten,skapakonkurrenskraft,sjöfartens

till-utredaren,bör,NUTEKochförbättra miljön. KFB anser
såforskningenutvecklanäringenochSjöfartsverketmedsammans



Sjofartens trafikpolitiskaSOU 1995:112 235situation

samlad FoU-plan för hela sjöfarten framatt tas samt att etten
sjöfartens kompetenscentrum skapas och samordnas med hög-
skoleutbildningen.

Kompetens- och utvecklingsfrågor lyfts fram mycket starkt av
Sjöfartens Analys Institut. Institutet pekar flera viktiga områdenut

bör utvecklas bl.a. forskning nämligen informations-som genom
teknikens möjligheter, utveckling skrovformer och sjöegen-av
skaper, framdrivning, lasthantering, trañkövervakning, begränsning

utsläpp till luft avfallshantering.samtav

Referensgruppernas synpunkier

Sveriges Redareförening betonar i likhet med vad gjortman
beträffande utbildning, det angeläget det tillskapasäratt att ytter-
ligare för forskning för sjöfartspolitik.långsiktigresurser en
Föreningen pekar dessa bör tillföras områdena förut att resurser
teknisk utveckling, transportteknik och miljö- och energiområdena.

6.6 Sjöfartens trafikpolitiska problembild

Sjöfartspolitiska utredningen har sitt uppdrag detatt,genom som
uttrycks i direktiven, utreda behovet hur svensk utrikeshandelav
bäst skall tillgodoses i långsiktigt perspektiv naturligenett
kommit inrikta sitt arbete på de internationellaatt transporterna.
Direktiven slår fastockså sjöfartens roll för de svenska utrikes-att

strategisk. trañkpolitikensEn viktigastetransporterna är av
uppgifter blir därmed bidra sjöfarttill på Sverige i dettaatt att -
fall oberoende flagg kan bedrivas effektivt säkertpå ochettav -

till svenska näringslivets folkhushålletsoch bästa.sätt
Enligt utredningens bedömning ligger Sveriges trafik-största

politiska problem i Europa. Den mångomtalade trafikinfarkten till-
successivt och kostar trängsel och förseningar,tar nu genom

olyckor och miljöförstöring årligen mångmiljardbelopp. Enorma
utbyggnadsplaner för och jämvägsnäten i föreliggerEuropaväg-
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trafiktillväxten,medhålla jämnakunnaändå inte stegbedömsmen
ellerrestriktionerkraftfullaintekommer,förhållandenautan om

förvärras.ytterligarein,åtgärderverkningsfulla sätts attandra
Konti-utvecklingen ipåtagligt hotsituation motDenna är ett

landutrikeshandelsberoendesåföroch extremtnentaleuropa ett
återverkningar.fåkan denSverige storasom

gradsärskildisjöfartenutmärkerberoendetinternationellaDet
ochannorlundablirproblembildenockså meraoch attgör

Deninhemskadeför transporterna.gällervadkomplex än som
desärskiltochutomlandsflyttasproblembildentrañkpolitiska

betänkergenomslag, attfårförhållandenaeuropeiska stort manom
utrikeshandeln Europa.rörsvenskaden70 % avca

bådeutvecklamedelolikamedsökerEUInom numan
avlastamöjligtlångtsåförkustsjöfartenoch attinlandssjöfarten

deltarSverigeEU,inomarbetelandtransportmedlen. Det som
meningutredningensenligtochföregåendei detbeskrivitshar

betydelsevitalsamarbeteinternationella attdettakommer vara av
tillövervägandensinaiknyterUtredningendel.Sveriges anför

problembild.denna
trañkförhållandena fram-europeiskademedjämförelseVid en

brafinnsSverigeavundsvärd. ISverigeisituationen enstår som
överlag braVi har vägar,transportsektorn.helainominfrastruktur

Vifarleder.utmärktaoch hamnar samtmed järnvägartillräckligt
denellermiljöproblemellerträngsel-detillnärmelsevisintehar

Östersjön. hindrarDetsöderföreliggerolyckssituation omsom
skevheterochproblemfinnsSverigeidetemellertid inte, ävenatt
åtgärdas.börbedömningutredningensenligttrafikpolitikeni som

studientrañkpolitiska äri denpåtalatsproblemsådantEtt som
konkurrensneutralitetfrågandiskuteradeoftaochvälkändaden om

trafik-dettillämpningenskillnad iDentrañkslagen.mellan av
jämförtlandtransportemaförskerkostnadsansvaretpolitiska som
tidigaredenmedParallellteffekter.naturligtvisfårsjöfartenmed

denkonkurrensanpassningennäringspolitiskadiskuterade av
motsvarande konkur-alltsådetfinnssjöfartsnäringen ettsvenska

Sverige.iallmänhetisjöfartenförrensanpassningsproblem
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utredningen särskilt tagit i föregåendefråga detEn ärsom upp
det nuvarande transportstödet. utformning medförDen det harsom
uppenbara konkurrenssnedvridningar mellan stödberättigade väg-

och icke stödberättigadeoch järnvägstransporter sjötransporter.
traditionellt känd säkertSjöfarten och totaltär ett settsom

miljövänligt trafikslag. har framgått den tidigare redo-Som av
visningen finns det dock betydande potential för ytterligareen
förbättringar. Sjöfartspolitiska utredningen, i dettasom samman-

till miljösidan, olika åtgärder börhang begränsar sig attanser
sjöfart. Sjöfartensför stimulera miljövänligareövervägas att en

internationella överenskommelser börinternationella prägel gör att
få avsedd effekt.för åtgärderna skall Samtidigt kanträffas att

förnationell nivå bör allt ini-anföras på göra att taatt man egna
och driva arbetet. Utredningen det därför motiverattiativ på anser

olika ekonomiska styrmedel för stimulera ökadövervägaatt att en
miljöanpassning.

omlastningspunkt i transportkedjanrollHamnarnas ärsom
förstärkas i ochroll ytterligare med dencentral. Denna kommer att

fortgående internationaliseringen. Utredningen har, redovisatssom
institutionella förutsättningartidigare, med beaktande de somav

i Sverige, behandlat hamnarna.gäller för hamnväsendet Enäven
inflytande landinfrastrukturensfråga har över ärstaten ettsom

svenskakoppling till hamnarna.utveckling och dess Denna
transeuropeiska nätverksplaneringen betydelse-version den ärav

full denna fråga i sina överväganden. Enoch utredningen tar upp
stuveri-fram från flera håll det s.k.fråga förts ärannan som
Utred-eventuella roll i det sammanhanget.monopolet och statens

ningen därför denna fråga i sina överväganden.äventar upp
trafikpolitiska delenproblemområden betydelse för denTvå av

fortsatta internationella agerandet frånFoU-frågorna och detär
sjöfartens allmänna förutsättningar.svensk sida vad gäller Dessa

näringspolitisk betydelse, varför de behand-två områden har även
las samlat i utredningens förslag.

också framhålla fram-i detta sammanhangUtredningen vill att
problem det trafikpolitiska området.tiden inte enbart pårymmer
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avseendenSverige i mångatidigare harframgåttSom gynnsamen
alltländer. Sveriges iandra europeiskajämfört medsituation

traditionella sjöfarts-industri och vårkustbaseradeväsentligt
förutsättningar i tidergodaför framtidenorientering att avossger

fungerandeutveckla välför landtransportemaproblemtilltagande
utrikeshandeln. fram-Dessaför den svenskasjötransportlösningar

utredningensgrund förockså tillligger över-tida möjligheter
det följande.väganden i
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överväganden målAllmänna7 om

inriktningoch

utredningen sina övervägandenkapitel redovisarI detta om
mål inriktning.sjöfartspolitikens och

grundläggande uppdelningefterRedovisningen sker samma
behandlar den närings-delnämligen itidigare, en somsom

trañkpolitiska inrikt-del deninriktningen ochpolitiska rören som
förinleder med avsnittUtredningenningen. ärett gemensamtsom

områden.båda dessa
uppfattar det,de, utredningensker utifrånVärderingen som

redovisats tidigare.problembildertydligamycket som
näringspolitiska de interna-problembilden den rörDen ena --

under lång tid påverkat kon-olika slagtionella register somav
och de formersjöfartsnationermellan världenskurrensen av

öka konkurrens-västländer vidtagit förflertaletåtgärder attsom
handelsflottor.för sinakraften

handlarden trafikpolitiskaandra problembildenDen om—-
vad gällereuropeiska förutsättningarsjöfartens svenska och

sjösäkerhets- och miljökravinfrastruktur, avgifter, samt genom-
överenskommelser påinternationellaförande och tillämpning av

de europeiskainte minst handlar detdessa områden. Sist ommen
och de trängsel- och miljö-funktion storatransportsystemens

allvarligare.blir alltproblem som
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bådefrågaSjöfartspolitik7.1 omen-

trafikpolitikochnärings-
utredningenbegärtregeringengrundläggande frågan attDen som

harRegeringenutvecklassjöfartsvenskkanHurskall besvara är:
mark-sjöfartenssvenskadenklarläggaskallutredningenangett att

värdera behovenkonkurrensförutsättningarochnadssituation samt
inriktningmedsjöfartspolitikstatligfortsattförmotivenoch enav

fartyg.svenskflaggadestöd till
önskemåltrafikutskottetslyft framregeringendirektiven harI

enighetbredsyfte nåiböransträngningaralla göras att enattom
frågan hurcentralanationenfori denpartigränsernaöver om

itillgodosesskallutrikeshandel bäst ettsjöburenbehovet av
perspektiv.långsiktigt

ochfrånriksdagdetdirektiven såtolkatharUtredningen att
rimligtill iinställningpositivfinnsgrunden attiregering enen

flagg ochsvenskunderfartyg attbibehållasökaomfattning
tolk-sådanhelhet. Ensjöfartsnäringensvenskautveckla den som

och intehurdirektiveniregeringen angettstyrksning att omav
skall utvecklas.sjöfarten

olikauppfattning tvåutredningensenligt utpekarDirektiven
svenskadenfråganperspektivetperspektiv. Det rör omena

sjöfartenhurandraoch detutvecklingoch desssjöfartsnäringen
nationalitet, kanfartygens ut-oberoendedetta falliSverige, av

vecklas.
densjöfartsnationerallaför ärproblemetdominerandeheltDet

i1930-taletredan påuppstodkonkurrenssituation,förändrade som
Resultatetinrättades.registreninternationellade s.k.medoch att

kostnadsskill-såförändradesstegviskonkurrensen attblev att
regi-internationelladeregistrerades iför de fartygnaderna som

enkelt slogsheltrederiermånga utblev så attstren gynnsamma
flaggatvingadesmindreeller utdetta attundvikaeller för att mer

i rederiernasförändringenpåtagligaregister.till dessa Den mest
arbetskraftsmarknaden. Runtskett påharkonkurrenssituation

olikairegisterdag ifinns ivärldshandelsflottan70-80 % somav
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avtal.lokalatillbesättningeninationaliteterolikatillåtergradhög
internationell.heltdettaSjöfartsmarknaden är genom

dendärmed förochrederiernasvenskadeförKonkurrensen
mycketinternationelltfortfarande settsjöfartsnäringensvenska är
elleri likaSverige änliksomsubventionerarandraochhård stater

demotiveringenmedfartygsflottor attnationellagrad sinahögre
kanskälbakomliggande natur-landet. Ettförbetydelsehar stor

internationelladeintegrundeni accepterarligtvis att manvara
registren.

sjöfarts-ländersandrabakomliggervanligtvismotivDe som
enligtSverige. Detför ärdesammaipolitik settär stort som

teoretisktifrånutgåmeningsfullt ettintemening attutredningens
för Sverigeellerallmänhetibetydelsesjöfartensifrågasättande av

harländerandramånga ettmedjämförtSverige,dåsynnerhet,i
utrikeshandelsberoende.mycket stort

medstödetrederistödet attgranskning ansettsinhar iRRV av
medbörochmotivera ersättassvårteffektertill sina attärhänsyn

sinförUtredningenstatligtform sernågon engagemang.avannan
tankenavvisatharRiksdagenalternativ.realistiskasådanaingadel

frånerfarenheternaochregisterinternationelltsvensktinföra ettatt
medkompletterasändå måsteregistersådanavisarbl.a. Norge att

skattesubventioner.bl.a.formstöd istatligadirekta av
far-världshandelsflottans%dag 2ikontrollerarSverige avca

världensblandtolfteplatsvilketlastkapacitet,eftermätt engertyg
mark-olikapå mångaarbetarrederinäringSvensksjöfartsnationer.

kon-gällerdetvärldeniplats närsjundeSverige intarochnader en
råoljetrans-ochkemikalie-oljeprodukter,forfartygtrollen av

utlandsflaggadefartygensvenskkontrollerade ärde%83porter. av
kontrollerasflaggorutländskaolikaunder 46 avoch förs men

samladedenföromslutningentotalaDenintressen.svenska
miljarder kronor.45tilluppgårsjöfartsnäringen nästansvenska

ochhelhet,sjöfartsnäringenianställda finns000Ungefär 60 som
syssel-dehälftenmedrederiverksamhetensjälvainomflertalet av

därmed konstaterakan attUtredningenfärjetrafiken.inomsatta
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Sverige fortfarande betydande sjöfartsnationär internationellten
sett.

De grundläggande motiven för Sveriges Utrikeshandel i såatt
utsträckning möjligt bör gåstor på svenska kölar flera. Enärsom

nationell svensk handelsflotta underlättar för den svenska export-
industrin den förutsätter svenskt sjöfolk och skaparatt ävengenom
incitament för lokalisering sjöfartsföretag till Sverige. Det ärav -

i näringspolitiskt perspektiv också fördel försett ett svensken-
industri fortsättningsvis kan utveckla morgondagensatt ävenman
transportlösningar och lasthanteringssystem i samarbete mednära
rederiforetag och industriell kompetens baserad i Sverigeärsom
och har aktivt intresse dessa lösningar fungerarett att sättettav

stödjer den svenska industrins konkurrenskraft. Utredningenssom
samlade bedömning svensk handelsflottaär ekono-att etten ger
miskt mervärde för Sverige och varje fartygsanställd skaparatt
ytterligare värdefull sysselsättning i sjöfartsnäringens service- och
utvecklingsfunktioner. Andra viktiga skäl det i fleraär att
avseenden framstår bättre både transportmässiga och eko-som av

Ävennomiska skäl. beredskapsskäl talar fortfarande för ett
bibehållande svensk handelsflotta. Kulturella och kom-rentav en
munikationsmässiga skäl talar likaså för bör söka bibe-att man
hålla svensk handelsflotta för erbjuda effektiv service tillatten en
den svenska industrin. nationellEn handelsflotta viss storlekav en
krävs likaledes för kunna upprätthålla Sveriges maritimaatt
kompetens i vid bemärkelse. handelsflottaEn skapar ocksåegen

nödvändig plattform för trovärdigt svenskt agerande i inter-etten
nationella sjöfartspolitiska sammanhang det gäller bl.a. sjö-när
säkerhets- och miljöfrågor, inte minst inom EU.

Utredningen har i sin granskning nuvarande motiv, mål ochav
medel funnit dessa i huvudsak ligger i linje med de behovatt av

svensk handelsflotta rimlig omfattning, riksdag ochen av som
regering hittills har viktig för Sverige.ansett

Det framstår uppenbart efter de studier, analyser ochsom
kontakter utredningen genomfört det avgörande förattsom en
stabil sjöfartspolitik såväl för den näringspolitiska för densom-
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sjöfartensoch ärdelen partertransportpolitiska är statenatt——
Utredningenuppnås.skalllångsiktighetochstabilitethureniga om

redovisningentidigaredenframgåttdärförhar avsom --
funnitochmedfrågor attdessadiskuteratingående parterna

ställ-samtligaframträdande i parterslångsiktighetbehovet ärav
Konsekvensernadirektiv.utredningensiliksomningstaganden av

utifrånstatsmakterna,bedömningutredningensenligt attdetta är
utredningenmålsjöfartspolitiskaförändradenågotde somnya

förSpelreglerstabilaochhållbaraskapaföreslår, börnusenare
inriktningsådanSverige. Ensjöfarten påförochsjöfartsnäringen
realitetenSverige. Ifördel förtillindustrisvenskockså varaanser

längreförviljeinriktningpolitiskuttalahandlar det enatt enom
budgetår.förperiod än ett

utred-enligtagerandestatsmaktemas äriLångsiktigheten
förut-rederierssvenskatillkoppladdirektmeningningens

utveckling. Lägetochtillväxtgällervadsiktpå längresättningar
denutvecklakanSjöfartsnäringentycks gynnsamt.varanu

Utred-flagg.utländsksvensk ochunderbådesjöfartensvenska
indikeraruppfattningar attochstudierningens parternasegna

tillletttidigarekrissvåradenpåsjöfartsvensk vägär somupp ur
denutvecklingdenna ärteckenstrukturförändringar. Ettstora
ochdämpasvägutflaggningen, är atttidigare stora nusom

inflaggning.försiktigiförbytas en
dentillkomstensåsituationenuppfattar attUtredningen av

år 1992med detkombinationiutredningenSjöfartspolitiska
förgrundenha lagtkanrederistödetåterinförabeslutetfattade att

fullföljasbörsituation,stabilarelångsiktigt enavnusomen
konsta-kanUtredningenframöver.politik årenstatligkonsekvent

skett ihargångarbetetsundermedkontakteralla parternaatttera
anda.konstruktiviochklimatpositivtett en

direktiven,medenlighetibedömningar,i sinaharUtredningen
sjö-Svenskflagg.svenskunderutvecklingensigkoncentrerat

varittidigareSverigedärmarknaderlämnatharfart enett par
ochmarknaderutvecklatsamtidigtdominerande aktör nyamen

dockkonkurrerarsjöfartensvenskadel gamla. Denstabiliserat en
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fortfarande på ojämlika och osäkra villkor och många länder, i
situation Sverige, har under år ökat sina stödsamma som senare

till den nationella rederinäringen för kunna bibehålla denatt egna
flaggan och sjöfartskompetensen. I grunden krävs det alltså någon
form insats från den svenskaäven sida.statensav

detI trañkpolitiska perspektivet kan utredningen konstatera att
sjöfart till och från Sverige särskilt efter anslutningen till EU- -
kommer öka och svenska rederier bör kunnaatt hävda sig iatt
konkurrensen enligt de bedömningar de själva Transportvoly-gör.

har under år ökat och positiva årenärmerna senare prognoserna
framöver. Utredningen förutsättningarna för dennaattanser
ökande sjöfart bör kunna till inte minst Europamark-tas vara,
naden. Sverige likna vid iår transportsammanhang,ö vilketatt en
framgår 95 % allt och importgods i någonatt export-av ca av
form måste med fartyg. detI europeiska perspektivettransporteras
måste förutsättningarna för Sjöfarten allmänt stärkassett mot
bakgrund de växande miljö- och trängselproblemen i centralaav
Europa. problemDessa enligt utredningens meningutgör hotett

den svenska utrikeshandeln och de dennamot medför.transporter
Sjöfarten kan komma inta nyckelroll transportalternativatt en som
till och järnvägstrafik. dag finnsväg- I problemett gör attpar som
sjöfartens fördelar säkert och miljövänligtett trans-som
portalternativ inte till fullo kan utnyttjas. finns bl.a. skevheterDet
i prissättningen mellan transportslagen och transportstödet inteär
konkurrensneutralt mellan transportslagen. Konkurrensneutralitet
måste enligt utredningens mening gälla mellan trafikslagen.

Sambandet mellan den näringspolitiska och den trañkpolitiska
dimensionen blir tydligast frågan i vidarenär ettman ser euro-
peiskt och internationellt perspektiv. Den svenska handelsflottans
utvecklingsmöjligheter stöds internationellt strikta sjösäkerhets-av
och miljöregler. Trafikpolitiska krav således fördelar förger en
redan säkerhetsmedveten rederinäring den svenska. Hög sjö-som
säkerhet, god miljöstandard och effektivitet i fak-transporterna är

talar till fördel för svenska rederier.torer som
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sjö-statligadenbedömninggrundläggande är attUtredningens
avseendetrañkpolitisktochnäringspolitiskti bådefartspolitiken

denstabilitet åtförlångsiktighet attpräglas störremåste geav en
harUtredningenplanering.och åtnäringenberörda statens egen
vadförunderlagetutforma ettangelägetdetfunnit attdärför äratt

inriktningsbeslut.sjöfartspolitisktlångsiktigtkallavillutredningen
periodomfattaochriksdagenfattasbör ombeslutsådant enEtt av

detaljeradedenforslagsdeleniredovisarUtredningen merår.5
sjöfarts-utformakunnabeslut. Försådant attutformningen ettav

detutredningenperspektivlängre ange-ipolitiken ännu anserett
sjö-helaochvilketiutvecklingsarbete statenfortsattmedläget ett

finnabörmed arbetet attSyftetmedverkar. varafartsnäringen
ochkonkurrens-långsiktigamed detillkomma rättaförformer att

kunnabör stämmasvärderingarnaochSynsättentrafikproblemen.
tidsperspektiv draslängreiarbetetför upp.ettriktlinjernaochav

ochreduceraattansatserfinnaväsentligt att gemensammaDet är
stödgiv-omfattandemycketinternationelltdenavvecklasiktpå

alternativen.kringvärdegemenskapeftersträvaochningen

inriktningennäringspolitiskaDen7.2

utredningensenligtmåsteinriktningennäringspolitiskaDen
förutsättningarnautgångspunkter. Den ärtvåpåbyggamening ena

ochberörakommakan attnäringdenför statens engagemangsom
deochutformadnäringspolitiken är engage-allmänna omdenhur

allmännai deninförfrågaikomma statenkan passarsommang
ifinnsproblemvilkautgångspunkten ärandra sombilden. Den

kanframtidsbedömningarvilkaoch mansjöfartsnäringen som

gora.

Allmänna motiv

iharsjöfartspolitiken stortstatligagällandeför denMotiven nu
nuvarande15-årsperioden. Dedenunder senastedesammavarit
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sjöfartspolitiska målen, riksdagen redanantogs år 1980,som av
målen för den statliga sjöfartspolitikenatt skallanger attvara

skapa förutsättningar för landets Utrikeshandel kanatt utföras
effektivt till lägstaett samhällsekonomiskasätt kostnader,

landets transportförsörjningtrygga i politiska och ekonomiska
krissituationer,

till sjöfartens möjligheter konkurrenskraftigta vara export-som
näring och därigenom stärka betalningsbalansen.

Riksdagen förutsatte vid utformningen dessa över-treav
gripande mål sjöfartspolitiken skulle inordnas i denatt allmänna
näringspolitiken och därtill utformas så den skulle bidra tillatt att
samhällets övergripande mål ekonomisk tillväxt, full sysselsätt-om
ning, regional balans, social och ekonomisk utjämning godsamt
miljö kunde uppfyllas.

framträdandeEtt motiv i statsmaktemas olika sjöfartspolitiska
beslut har varit söka svenska rederier förutsättningaratt ge samma

andra länders sjöfartsnäringar har. Tyngden i detta motiv harsom
ökat åren beroende på deöver alltmer tydliga förändringarna i
konkurrensbilden länderna emellan. Utredningen för sin delanser

detta de allra viktigasteatt är motiven förett fortsattav en
näringspolitisk satsning på sjöfarten.

Utredningen de nuvarande sjöfartspolitiskaatt målen haranser
beröringspunkter med och faller inom för de allmännaramen
näringspolitiska utgångspunkterna i Sverige. Den under våren
1995 riksdagen beslutade näringspolitiska inriktningen innebärav

svenska företag och dåatt sjöfartens företagäven i princip skall
stå på ben statligt stöd. Näringspolitiken iutan dagäregna ut-
formad så skall spelregleratt ochstaten med generella medelange
stimulera miljön för svenska företag. Utgångspunkten bör attvara
ekonomins spelregler i möjliga utsträckningstörsta skall underlätta
förutsägbarhet och långsiktighet stödja nyföretagande ochsamt
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praktikenidetfastdockslårRiksdagen attkapitalförsörjning.
bransch-behovfinnaskanframöverdetochfinns även avattäven

förändras. Dettaomvärldsförutsättningamaåtgärderinriktade om
internationellasinmedsjöfartenpå storatillämpligtsärskiltär

världssjöfarten.Förhållanden inområdandemedochanknytning
all-deni övrigtindustrinmedlikhetpåverkas iRederinäringen av

mark-olikasjöfartensinompolitiken. Lägetekonomiskamänna
positivtillförsiktallmäntpräglas settnadssegment om enav

kost-årunderhar gynnatkronkursenlågautveckling. Den senare
stärkaemellertidInriktningen attärsjöfarten.förbl.a.nadsläget,

konkurrenskraftsjöfartenssvenskadenskulledärmedochkronan
försvagas.kunnaytterligareI

medarbetatbedömningar,i sinaledhar,Utredningen1 ettsom
kunnaskullesjöfartsnäringensvenskadenfrågeställningeni om

konstaterabarautredningen attkanstöd. Härstatligtsigklara utan
få framkunnatharutredningenbildentydigafallet. Denså inte är

sinaförstärktårunderkonkurrentländerflertaletinnebär senareatt
utred-redovisningrederinäring. Dennationellrespektivetillstöd

skullerederiersvenskaflertalettydligtvisarlämnar attningen
skulleFörsäljningarförsvagas.ellerupphörstödetförlustmed om

verksamhetsinflyttaföretagochgenomförasutflaggningske,
länderandrafleraibeskrivitsharutvecklingutomlands. Samma

EU.inomNordenisåväl som
nuvarandedetinnebärharsjöfarten attbetydelseDen som
samhälls-deställasbörocksånaturligtvis motomfattningstödets

Sjöfartsnettotbort.stödetuppståskulle togsförluster omsom
fallerinkomsterdirektamedföradärmedoch attminskaskulle
underredovisats,tidigarehar,InstitutAnalysSjöfartensbort. som

Institutetsamhällsförluster.dessaberäknasöktantagandenolika
arbetsmarknadspolitiskaför bl.a.betydande insatserfunnithar att

kortsiktigtvarje fallibeloppin,behövaskulle sättasåtgärder som
konkurrensanpassningen.förbehövsbeloppdeöverstiger som nu

sjöfartspolitiskaarbetande,1970-taletslutetitidigare,Den av
till själv-hjälpenkanstödetmenadeutredningen att somses

medproblemetfångatRedareförening harSverigesochhjälp nu
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sin formulering det s.k. sjöfartsstödet i princip innebäratt att
från ha haft.avstår intäkter inte skulle Vadstaten man annars

således svenska rederierföreningen pekar stöd skulleär att utan
lokalisera verk-välja eller för sin överlevnad tvingas sinsnarare

till andra länder och under andra flaggor, vilket skullesamhet
medföra för sannolikt denbortfall statskassan är större änett som

bort rederistödet.besparing kan göra att tastaten genom
kvarstår i den slutliganäringspolitiska fråga dockDen som av-

ochvägningen mellan allmän näringspolitisk inriktning den typen
sjöfarten,utredningen behövs för åter-särlösningav som anser

föregåenderiksdagsbeslut. denspeglas tydligt i tidigare I rege-
sjöfartspolitiska åtgärdervissa prop.ringens proposition om

bedömning,återfinns sammanfattande kan1992/93:128 somen
uttalandena i dessa sammanhang.de tydligasteettses som av

departementschefen anförde:Dåvarande

skulleemellertid framhålla de insatserJag vill att som
konkurrensförutsätt-sida för stärkabehövas från attstatens

ekonomiskadagens ansträngdaningarna inte självklara iär
stöd till enskild närings-sjöfartenläge. Stödet till utgör ett en

inom andra områden.saknar motsvarighet Deti stortgren, som
avvecklas detsåfinns därför skäl talar för stödet snartattsom

olika formerstöd isig Samtidigt måste beaktaslåter göra. att
västeuropeiska länder. Sverige harförekommer i antalett

bevara sjöfart underval villdärför knappast något enom man
sjöfart har positivUppfattningen svensksvensk flagg. att en

delas de flesta.betydelse i olika avseenden jagtror av

och kan konstateraUtredningen bedömning i daggör samma
infört förstärktandra länder ytterligare stöd eller redanatt nu

däribland Finland,existerande stöd under åren efter år 1992,
Holland och Tyskland.Norge,
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förutsättningarlångsiktigaSjofartsnciringens

ochsjöfartsnäringensigställtutredningen ärfrågaEn omsom
förstarktillväxtkraft attrederiernas ärsvenskadesärskilt nog

ochisjöfartsmarknaderna Europa trans-påkonkurrerakunna
skulle nä-bedömningengenomgående attdenOm varaoceant.

utvecklas börkansida statenfrånmed stödinte statensringen ens
analyserförfogande. De övertillmedelställaintesjälvfallet

utveck-ochutvecklingsinriktningmarknader,potentiellanäringens
utredningensenligtvisarkapitel 3iredovisatslingskraft som
tillväxtkraft,ochmarknaderharnäringen sammantagetmening att

framtidsbildproblemfri. Denheltintebilden nuär somattmen
årtiondena.tvådeunderrått senastedenänär somannanenges

konkurrensutsattEU-medlemskapetminst egenInte enger
utnyttjatsharredanochmyckethemmamarknad storär somsom

rederinäringensvenskaSåväl denrederier.svenska somett parav
under dedock närmastekommerhandelsflottorEU-statersövriga
frånkonkurrens öststaterna.hårdarealltföråren utsättasatt en

vilketstarka,ochvaritharkrafterna ärutvecklingsdrivandeDe
internationellt settunderleverantörerochrederiersvenskagör att

Utrustningsindustrinställning. tarstarkharområdenflerapå en
och last-Rederiernavigationssystem.ochframdrivnings-fram nya

marknadsseg-olikainomlasthanteringssystemutvecklarägare nya
drivenlångthjälpMedlogistiksystem.liksom avment nya

irederiernasvenskadeharinternationaliseringochspecialisering
Potentialen såutvecklas. är stormöjligheter attdag sammantaget

ochbemannings-konkurrensanpassninginsats avatt statens genom
motiverad.marginalenpåkapitalkostnaderna är

framlagda be-kapitel 3de idrarutredningenslutsatserDe av
fram-godaharsjöfartsnäringensvenskadendömningarna är att

vill förUtredningenproblem.inför fleradock stårtidsutsikter men
följandeproblembilden sätt.sammanfattadelsin

förtröskelkostnadernalåg,SverigeiNyetableringstakten är
deinomhuvudsakligenskertillväxtenochnyetablering växer
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etablerade företagen. En ökad koncentration sker till de stora
aktörerna inom näringen.

Strukturomvandlingen enheter går långsamtstörre ochmot
behovet effektivare fraktförmedling är stort.av en

Flera potentiellt näraliggande marknader för rederierstora med
mindre fartyg har inte bearbetats, bl.a. i Ostersjön.

Lönsamheten förhållandevis ochär valutariskerna inomsvag
rederiverksamheten har ökat.

Mindre rederier har ekonomiskt svårt klara inköpatt av nya
fartyg och intjäningsformågan kan vara svag.

finnsDet svårigheter och hinder for rederier, reglernaatt starta
upplevs krångliga och kostsamma.som

förbättratEtt samarbete mellan rederier och hamnar skulle
kunna stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft.

Kompetens- och rekryteringsproblem finns längre sikt.

Den svenska sjöfarten kan inte drivas fortsatt kompe-utan en
tensutveckling såväl i det allmänna utbildningssystemet som
inom rederierna. Internutbildningskapaciteten i dag för litenär

bakgrund behoven kommersiell, ekonomiskmot och tek-av av
nisk kompetens.

Nya tekniska och marknader ställer kravsystern på alltnya
kunskaper bl.a.större utvecklingen sammanhängandeom av

sjöfartsbaserade med hög frekvens. Detsammatransportsystem
gäller IT-utvecklingen och utvecklingen höghastighetsfartyg.av
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redovisade övergångs-tidigaredeläggasskallTill detta
årinom EUtaxfree-försäljningenborttagandevidproblemen ett av

1999.
ochde småsjöfartsnäringensvenska ärför denproblemEtt

utvecklas.möjlighetrederiernasmedelstora att
de flestakompetensutvecklingen iberörproblemEtt annat

sambandetutvecklingrederiernasberörtredjeochrederier ett av
vadfjärrtrafikenutlandsbaseradedenochhemmatrafikenmellan

kunskapsutvecklingintegreradochsammanhållengäller en
utredningensroll förspelarBedömningarnaområden. storolika en

näringspolitiska frågorna.deiförslagöverväganden och

méluppfizllelseochMål

dehuruvidafråganbelysainledningsvisvillUtredningen om
åtgärderdeochuppnåsmålensjöfartspolitiskanuvarande somom

utgångspunkter.näringspolitiskafråneffektnågonsatts ger
målhandelspolitisktochekonomisktmåletförsta är ettDet

syftarsjöfartspolitikeninriktningtrafikpolitisk attmed angersom
kanutrikeshandellandets ut-förförutsättningarskapa atttill att

kostnader.samhällsekonomiskatill lägstaeffektivtpåföras sättett
innebördenmedberedskapsmålet, attmåletandra är manDet

och ekono-politiskatransportförsörjning ilandetsskall trygga
till-fleravidriksdagenkräver,krissituationer. Dettamiska som

handelsflottan.svenskadenomfattningrimliguttalat,fällen aven
målnäringspolitiskt näm-renodlatmålettredjeDet är ett mer

konkurrenskraftig export-möjlighetersjöfartensligen attatt som
Även itillskallbetalningsbalansSveriges tasstärkanäring vara.

handelsflottasvenskbibehållabehovliggerdetta mål att avenav
omfattning.rimlig

ekonomisksamhällsmåletallmännadetläggasDärtill kan om
be-förbetydelsemening harutredningensvilket enligttillväxt,

syssel-samhällsmålallmänt ärEttnäringen.dömningen annatav
ombordanställdafrån desigräckvidd sträckersättningsmålet vars

vidareSjöfartspolitiken harhelhet. attsjöfartsnäringentill som
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har betydelsevilketregional balans,måletbeakta det allmänna om
avgifter ochinfrastruktur,bl.a.i avvägningar transport-om

harekonomisk utjämningför social ochMåletstödsfrågor.
utländskasåväl svenskabedömningarbetydelse vid bl.a. somav

deleninternationellai denavvägningarvillkor ochbesättningars
hargod miljöMåletsjöfartspolitiken. ävenden svenska enomav

sjöfarten.betydelse fördirekt
tillgodose desökafråga förimedel kan komma treDe attsom

samhällsmålenallmännaoch de ärhuvudmålensjöfartspolitiska
konkurrensanpass-internationellmening bl.a.utredningensenligt

svenska sjöfarts-utflyttningutflaggning ochhindraning for att av
för sjöfartförutsättningargodaskapaföråtgärderföretag attsamt

kanuppbyggnad. Maninfrastrukturensbl.a.Sverigepå genom
redovisatsinriktningnäringspolitiskadenhärvid notera att som

fråndag, bortsettimedelintressant ettinnehåller ett som
nämligensjöfarten,inomanvändsvarvsstöd, intebegränsat

forskningochutbildningsådant samtkapitalstöd. Men även som
rimligaskapamedarbetetinternationellaroll i detSveriges att

villkorsjösäkerhetsmässigaochekonomiska, miljö-sociala,
sökaföranvänderdagimedelsjöfartsområdet attär statensom

målstruk-redovisadedenmålen. Utredningenuppfylla attanser
målupp-bedömningvidför helheten ochviktigärturen aven

bemärkelse.i vidarefyllelsen
valtöverväganden,sinaförtydligasyfteUtredningen har, i att

perspektiv.olikamåluppfyllelsen i tvåöversiktligt värderaatt
medverkarkonsekvensernaPerspektiven förtydligar statenom

ochaktivmålensöka nåmedverkar tilleller inte att engenom
perspektivetnäringspolitik. Detinternationellt anpassad ena

vadandramedel.insatta Detmedmålen uppnåsbelyser somom
åtgärderingamåluppfyllelsenresultatet förbedömas blikan om

sida.in frånsätts statens
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kanutrikeshandellandetsförskapatsförutsättningarHar att
samhällsekonomiska kost-till lägstaeflektivtutföras på sättett

nader

utrikes-effektivmåletUtredningen kan konstatera att om en
dettrafikpolitiskt mål,främsthandel i sig är ettatt mensomse

svenskförnäringspolitiska förutsättningarnadebäring påhar
inklusive hamnarna.sjöfartsnäringenför svenskaoch denindustri

uppfylltshittills harmåldettauppfattningUtredningens är att
denindustrinsvenskaSåväl dentillfredsställandepå sätt. somett

näringspoli-nuvarandehävdat deharrederinäringensvenska att
till-huvudsakieffektivaför ärförutsättningarna transportertiska
för-industrinssvenskadenpåpekatgodosedda. Det är attman

beroendestarktmarknaderfrämmandepå ärkonkurreramåga att
samtidigtkostnadseffektiva sjötransporterochfunktions- menav

utveckling bl.a.i dennaproblemfleradet finnsframhålls att som
hamnarna.svenskai deförutsättningarnaberör

bedöma förut-desökerframåt ochblickardäremotOm man
genomgåendeEttbildenblirgällabörsättningar en annan.som

industrinssvenskadenanalyserbedömaresflertalet ärdrag i att
trafik-framväxandedeförsämrassikt kanpåförutsättningar av
landetSverige inomsakDetcentrala Europa.i är attproblemen en

landtrans-sakoch helt attbrahar transportsystemett annanen
uppleva stock-börjarTysklandtillredan vid gränsenportörerna

trängsel-omfattandecentrala Europaioch möterningar senare
industrin i derassvenskaför denväsentligamiljöproblem. Detoch

hållertransportkedjanhelaeffektivitetenbedömningar är omav
signalerflerautredningens gång gettshar underfram.ända Här

framkomlighet på-Lastbilstrafikensfallet.detta inte ärattom
främstjärnvägstrafikenpersonbilarna ochfrämstverkas avav
nationellademellansamordningdåligochbristande effektivitet

bedömningardeexempeltalandeEtt ärjärnvägsförvaltningarna.
personbilarantalettillväxtengjortregeringen hartyskaden avom

tillgängliga visarutredningen haruppgifter attTyskland.i De
kan komma10-15-årsperiodendenfordon underantalet närmaste
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personbilartill miljonermiljoner 50öka från 35 uppemotatt
enbart i Tyskland.

därför i det längresjötransporterindustrin inserDet är att
omlast-och dealternativeller måsteperspektivet kan attettvara

transportkedjan måstekrävs ialltidningar nästan varasom
effektiva.ochsmidiga

landetsförskapatsförutsättningarHar transport-att trygga
ekonomiska orostiderpolitiska ochförsörjning i

fortfarande kandetinledningsvis betonavillUtredningen att
möjlighetenberövaseller delvis kanheltdär Sverigekomma tider

för domi-deni dagfartyg,utländskaanspråkiatt ta svararsom
medförfrån Sverige. Dettatill ochnerande delen transporternaav

ske frånbörviss planeringmeningutredningensenligt att en
tillgången påsäkerställamöjligaste månför isidasamhällets att

också börförberedelsersvenskkontrollerade fartyg,främst attmen
kommersiellfrämstutländska fartygtillfå tillgångförgöras att

deltill visstjänstersådanabedömningUtredningensbasis. är att
riskförsäkring.nationellochupphandlasbör kunna ses som en
försäkra sigmöjligt kunnaSverige så långttordeHärigenom om

rimlighandelsflottatilltillgångkristider haiäven om-att aven
fattning.

utred-beredskapsfrågomastudiedenframgårDet somomav
vidtillräckligtintesvenskadetlåtit ärningen tonnagetgöra att en

vissasaknas fartygoch detkrislångvarigochsvårare att avmer
tänkaskan i sigMedlemskapet i EUstortank.storbulk ochtyper -

Utredningenupprätthålla beredskapen.för Sverigeunderlätta att
denosäkerhet kvarstår. Detvissdock peka ärvill motatt en

försäkringspremienationellbetalaosäkerheten Sverige bör en
förbehövsförebyggande åtgärderde möjligaoch aktivt vidta som

finnas ikan kommadetill fartygfå tillgång ettattutöveratt som
rederistödetmedlende nuvarandesvenskt register. Genom m.m.-

upprätthållas,således hjälpligtsamhällsmåldetta ävenkan om-



mål och inriktning 255övervägandenAllmänna1995:112SOU om

bör emellertid,har försvagats. Måletallmänt någotmotivet sett
nuvarande utformning.bestå i sinutredningen det,sersom

tillförpåverkat förutsättningarnaHar insatser att tastatens
konkurrenskraftig exportnäringsjofartsnäringen som envara

betalningsbalansenbetydelse förmed

de åtgärdermening klartutredningensenligtstår attDet som
påverkat förhållandena inomdirektloppin under årenssattstaten

stabiliteten i detårsärskilt underDetsjöfarten. är somsenare
upphörtutflaggningenökatskeppsregistret harsvenska attgenom

nettoinflaggning.ioch förbytts en
signalenförklaring till dettaUtredningen är attatt ommenar en

Även densituationen.sjöfartspolitik påverkatlångsiktigen ny,
situation.dagenshaft betydelse förharvärdesvenska kronans
dockoch nivåutformningnuvarandeRederistödets är en

överlevnad.rederiersenskilda svenskaförförutsättningavgörande
omfattning kanrimlighandelsflottabehållaMöjligheterna att aven

dentransportkapaciteten itotalafinnas. Dendärmed sägas
och förändringarinflaggninghandelsflottan harnuvarande genom

de uppgifterenligtfartyg minskatantaletökati äventonnaget om
redovisat.InstitutSjöfartens Analyssom

direktInstitut,Sjöfartens AnalysenligtRederistödet har,
tillbidragitöverlevnad ochtill rederinäringensbidragit även att

handelsflottan.svenskadenföråldringytterligaremotverka aven
rederierundersöktaskulle 86tagits bort 73stödet hadeOm av

sannoliktfartygytterligare 150-175ochnegativt resultatvisat
Även stödnivån bedömsreduceringflaggatssålts eller ut. aven

svenska beman-utflaggning sker. Derederierna såpåverka att en
till vad lönsamt.i dagningskostnaderna ligger ärgränsen som

utredningen gjort klarti de analyserdetUtredningen attmenar
ökarstöd skall införas år 1988uttalarframgår, attnäratt staten

skall upphöra åruttalar stödetochinflaggningen när attstaten
utflaggning ellerförbyts iinflaggningen ochminskar1992 en
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har således påverkatagerandeförsäljning fartyg. Statensav
osäkerhetssituation skapades förtill vidasituationen så att en

utredningenbild1990-talet. Denrederier i börjansvenska nuav
främststyrker detta,bedömningarhar attparternas mangenomav

agerande.långsiktighet ipåtalat bristen på statens
till skillnad frånSverige,också tilläggaUtredningen vill att om

kraftigt för-med ellerupphöraskullekonkurrentländer,sina nu
omedelbar verkanmindremed ellerdettastödet skullesämra mer

förförsämradesdrastisktkonkurrensförutsättningarnainnebära att
med titt iskulle bliResultatetsjöfartsnäringen.svenskaden en
handelsflottanden svenska1988-1994backspegeln under åren att

rimlig förnivå intetillomfattning ärminska i ettskulle somen
möjligheterSjöfartensSverige.landsjötransportberoende somsom

betalnings-ochskulle försämrasexportnäringkonkurrenskraftig
Finlandde resultatexempelnegativt. Ettbalansen påverkas är

Konkurrens-sjöfarten.stödkonstruktioner tillerhållit med sina
och därmedinflaggningdirektpåverkatstarktanpassningen har en

betalningsbalansen.för den finskabetydelsehaft positiven
sjöfartsnäringenssvenskadenbedömningendel iviktigEn av

i fråganmeningenligt utredningenskonkurrenskraft ligger om
tillfredsställelsemedkan härUtredningenpersonalens kompetens.

hållerolika slagsjöyrkentillutbildningdagenskonstatera att av
till fram-bidrarfaktumdettaochinternationell klass atthög atten

god konkur-ochstabilsjöfartsnäringenden svenskagent enge
hållersjöfartsforskningensvenskaavseende.renskraft i detta Den

Utred-omfattning.litenhar forstandardgod internationell men
sjöfartsnäringensvenskastärka denförningen attatt manmenar

oU-området. Deninsatser Foch företagensöka samhälletsbör
ochhosbl.a.utmärkt näringentidigarekompetens varvsom

återtassjälvklartinteteknik kanutveckla utanrederier för att ny
motsvarandeoch sats-statligtytterligare FoU-engagemangett en

framtiden.sida iindustrinsrederiernas ochning från
utredningen kon-samhällsmålen kanBeträffande de allmänna
samlade sjöfarts-deninommångfalden företagstaterara att av

dessa bedriververksamhetmångfacetteradenäringen och den
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bara inomutvecklingskraft, inteskapaoch kommerskapar att
positivabranscher. Dennärståendeisjöfartsnäringen ävenutan

kapitel 3redovisats iföretagdessaflertaletiutvecklingen somav
framtidenisjöfartsnäringenteckenutredningentolkar attsom

Sverige.iekonomisk tillväxtökadtillbidragsittkan enge
redovisatsunderlagdebakgrundUtredningen mot somavanser

stårdetfråga,dennaiframlagts atttidigareochutredningentill
denförbetydelsedirektharsjöfartenallt tvivel attutom en

utrikes-sittmedSverigeSverige.i storautvecklingenekonomiska
ekonomisktillräckligåstadkommaintedockhandelsberoende kan

emeller-paradoxalaDet äreffektiva transportsystem.tillväxt utan
ekonominsvenskadenbättremed dagens mäta, atttid sätt att

totalaandel detlägredestoutvecklasutrikeshandelvår pro-och av
sjö-frånkommersysselsättningentotalaoch denduktionsvärdet
förbetydelsesjöfartensvärderaintedärförgårDet attfarten.

{ tjänstebalansentillbidrag ettSjöfartensdettaSverige på sätt. geri
lämnarsjöfartsnäringensvenskadenbidragi högremått. Jubättre

andramedjämförtdeneffektivare ärdestotjänstebalansentill
positivt.bidragutvecklas dettadagsjöfartsnäringar. Inationers

långamed sinaexportindustrinsvenskadärmed denDetta gynnar
transportavstånd.

kortiharrederiernatillstöden sett etthittillsvarandeDe -
sjö-arbetslöshet inomökadförhindratillbidragitperspektiv att-

inomövrigaombordanställdaantaletSåvälfartsnäringen. som
vid-De1988-1994.periodenunderminskatdockharnäringen

syssel-minskadtillbidragitharrationaliseringarna även entagna
fåbedömsombordjobbförloratbetydelsesättning. Av är att ett
deiland enligtanställdaantalytterligaremedföljdverkningar ett

harInstitutetredovisat.InstitutAnalysSjöfartensbedömningar
förloradeskulleombordarbetstillfällen2003uppskattat att ca

skulle bort.stödet tasom
inter-iutjämning måsteekonomisk ettochsocialMålet sesom
inter-arbetsvillkorsjöfartensdåperspektiv styrsnationellt av

utredningenförframstårvärderingar. Detochnationella regler
socialamycketpräglassjöfartsnäringen storauppenbart att avsom

15-12259
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de ombordanställdasfrämst vad gällerekonomiska skillnaderoch
handelsflottor.världensmellan Detvid jämförelsevillkor en

uppfattasi Sverigevillkorsjöfolket harsvenska somsom
ivill SverigeUtredningen betonarimliga.självklara och ävenatt

internationella fora.i Dendessa frågordrivafortsättningen bör
förhållanden förekonomiskasociala ochsjöfartensinternationella

detstegvis utjämnas ochdet,utredningenanställda måste, sersom
fortsätta.måsteinriktningmed dennapågående arbetet

möjlig-sjöfartenmiljöfrågoma hargällerVad slutligen stora
transportslag ochmiljövänligaretillutvecklasheter ännuettatt

bättre uppfyllaförbörytterligareutredningen atttasstegattanser
till luft.avgasutsläppsjöfartensvadmiljömålet, särskilt avser

den närings-denna genomgångUtredningens slutsats är attav
de aspektertäcker allai dag intemålformuleringenpolitiska som

förtyd-egentligen kräver. Förmåluppfyllelsen attvärdering aven
målet utvecklas.näringspolitiskadärför detbörliga inriktningen

slutsatseravslutningsvis dedelvill i dennaUtredningen ta upp
rederistödet. Somutvärderingi derasfram RRVförs avavsom

underhellerrederistödet inteRRVframgått tidigare attanser
har inte hellerfartyg.inflaggning Dettillbidragit1990-talet av

inteutesluter dockRRVutflaggningen.kunnat hejda att en
handelsflottan skulle hasvenskadendecimeringytterligare av

risk förmed ökadeventuelltavskaffades,stödet attskett enom
andra länder.verksamhet tillhela sinflyttarederier skullesvenska

haft någonhellerrederistödet inte störrehar enligt RRVVidare
sjöfartsnettotbekräftarUppföljningen äreffekt sjöfartsnettot.på att

för denbetydelserederinäringensprincipiellt olämpligt måttett
svenska ekonomin.

förfinns vissadetframhåller dock attRRV argumentatt
vid sidandvs. målsyfte,näringspolitisktrederistödet fyller ettett

uppställda målen. Sammantagetde riksdagen tidigare anserav av
förhar ställtriksdagenmåldet, givet deRRV att uppsom

hittills haft, svårtstödetrederistödet och de effekter är attsom
omfattning ochrederistödetsmotivera statlig insats atten av

alternativa former bör övervägas.
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ocksåsynpunkter och harförståelse för RRV:sUtredningen har
principielltolika slagnäringsstödframhållit ärtidigare att av

gäller självfalletavvecklas. Dettasikt börtvivelaktiga och
fråganemellertid helautredningenrederistödet. Enligt ärockså om

ochkonkurrenskraft komplexmycketinternationella sjöfartensden
möjligheter pånation småhar litenSverige att egenagerasom en

svenskflaggadhaVilllösningar.tillämpahand eller enegna
ellerrederinäringen påsvenskadenhandelsflotta måste annatett

medjämförtkonkurrensmöjligheterlikartadenågorlundasätt ges
sjöfartsnationer.andra

därför konkur-perspektivet måstemedellångakorta ochdetI
utredningensenligtstrider intebehållas. Dettarensanpassningen
uteslutitdå RRV inteuppfattning,RRV:sbedömning mot en

stödetflottansvenskflaggadedendecimeringytterligare omav
rederiersvenskarisk förökaddärmedavskaffas ochskulle att

dettaexaktutomlands. Detverksamhetsin ärskulle flytta som
olyckligtförslag. Detmed sinavill förhindrautredningen omvore

från denstraffa sigperspektivetkortai det utSverige attgenom
möjligheternasigavhändaskulleinternationella sjöfarten att

bör erinraspositivt Detpåområdehela detta sätt.påverka ett om
pådrivande ivaritmiljöområdetsäkerhets- ochbådeSverige påatt

framtiden.iförblioch bör såarbetetinternationella ävendet
ochavvecklasstödformerallasikt börlängrePå staters

internationelltvid ökatviktläggerutredningen ettstor engage- .ochOECDWTO, IMO,internationella foraolikainom sommang
skapadärmedochkonkurrensvillkorenjämnaförEU utatt

sjöfartsstöd. Detolika formeravvecklaförförutsättningar att av
vidare.måste drivasmiljöarbetetochinternationella sjösäkerhets-
tyngd.ökadocksåmanagementfrågor måsteochUtbildnings- ges
detta.exempelISM-kodeninrättadenyligen ärDen ett

för bliskärpasutvidgas ochocksåmåsteHamnstatskontrollerna att
fartyg.undermåliga Ii kampenbättre motett samman-vapen

uppmärksamheten mång-ITF:sfästautredningenvillhanget
acceptablasocialtekonomiskt ochståndför få tillarbeteåriga att

ombordanställda. arbeteDettavärldshandelsflottans ärförvillkor
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värde och har haft betydelse för förhållandenastort göraattav
många fartyg drägliga och därmed medverkat till sundareäven
konkurrensvillkor. motsättning kan föreliggaDen som synas
mellan utredningens och uppfattningRRV:s enligt utredningensär

imening huvudsak skenbar. Problemet måste både ochpå kortses
lång sikt. därtill har pekatLägg RRV på den näringspolitiskaatt
effekt rederistödet kan ha och det den bakgrundenatt motsom
kan finnas anledning utveckla näringspolitiskt orienteratatt ett mer
mål för sjöfarten.

måluppfyllelsensamlade bedömning utredningenDen gör om
statligt stöd till rederier, till utbildning och till FoUär att utan ett

skulle måluppfyllelsen bli lägre. Konkurrensanpassningenavsevärt
fyller för sjöfartspolitikens olikadärmed rollsammantaget atten

uppfyllas.mål sikt skall kunna Utredningen drar slutsatsenpå att
sjöfartspolitikensden gällande huvudinriktningen den statligaav

huvudsak ligga fast kompletterasnäringspolitiska del i bör men
näringspolitisk inriktning.med delmål med Bered-ett par nya

skapsmålet bör bestå i sin nuvarande utformning motivetäven om
försvagats. trafikpolitiskt inriktade målet bör också beståDet men
preciseras, vilket utredningen i detta kapitel.tar upp senare

delmålnäringspolitiskaNya

Som framgått finns behov förtydliga det gällande nä-ett attav
ringspolitiska målet. Utredningen fyra näringspoli-attanser nya
tiska framgent gälla för sjöfartspolitiken.delmål bör främstaDet

förskälet komplettera målet enligt utredningens uppfattningäratt
detta bidrar till förtydliga och bredda inriktningen depåatt att

iåtgärder bör kunna komma fråga. nuvarandeDet målet ärsom
formulerat på följande sätt:

att sjöfartens möjligheter konkurrenskraftigatt export-som
näring stärka Sveriges betalningsbalans skall till vara.tas

Målet bör kompletteras med följande delmål:
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nivå,nuvarandefallhandelsflotta isvensk vartatt trygga en

högpåsjöfartskompetensförsörjningSverigesatt trygga av
internationell nivå,

rederi-delarutvecklingskraftigastimulerabehovvid avatt
näringen,

konkurrensförutsätt-utjämnainternationellt förverka attatt
flaggtillhörighet.med olikafartygförningar

delmåletframläggaförframvill förautredningen attmotivDe
nuvarandefallipåhandelsflottansvenskaden vartatt trygga

utflaggning,totalmindreellerhotetfrämstnivå är merenom
bort.stödetsannolikt, tasbedömerutredningenvilket omsom

förkonkurrensanpassningmed fortsatt atttillgodosesMålet bör en
målformu-sådanSamtidigtrederierna.inomstabilitetenöka ger en

beredskaps-förbehövaskanåtgärderdetydlighet åtlering somen
krig.eventuelltochinför krisplaneringen

utredningenavseende kompetensdelmålformuleraAtt ett anser
fullföljabereddtidigareliksom är attvisarnaturligt. Det statenatt

väljaintresseradeungdomar attåtaganden ärsina gentemot avsom
land såverksamheter isjöanknutna attellertill sjössyrkesbanaen

håller högutbildningenmedvetnadettade attkan göra om
sigpåtargivetvisinnebärMålet att stateninternationell klass.

ochutbildningarnakvalitetenden högabibehållauppgiften att
sjöfarts-kompetensmobilisering inombehovetframlyfter av en

stadgameningutredningens ävenenligtMåletnäringen. ger
handlarenbartintekompetensfråganvisarochforskningen omatt

kunskaps-framtidasjöutbildningargrundläggande ävenutan om
utveckling. Dettaochforskningkompetensuppbyggnadoch genom

forsknings-gällervadkravsamtidigtinnebär statenmål ett
anslagen.

delarutvecklingskraftigastimulerabehovvidattMålet av
särskilt viktigt. Detutredningenenligtrederinäringen är anger
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olika skälnäringförhållandena för äratt,statens avenansvar om
försvensk näringsgrenstödjakunna utsättssvåra, ensomen

idet handlardenkonkurrensinternationellosund typ omsomav
gälla både beman-delsjöfartsnäringenskan fördetta fall. Det

svenska handels-denmoderniseringochningskostnaderna aven
de allmännaHärvid börkapitalsidan.drift- ochbådeflottan, dvs.

i hög gradpraktikenvilka iutnyttjas, ärnäringspolitiska medlen
inågotföretag,medelstoraochriktade små stormot som

samtidigtinnebärMåletsjöfarten.gäller inom attutsträckning
behovsanpassade.skallinsatserna vara

framutredningen läggavillinternationellt arbeteDelmålet om
sjöfartsnäringenochbehovet tardå det tydliggör att statenav

ochkonkurrenssnedvridande stödåtgärderåtgärderinitiativ till mot
nuvarandesinmedSverigefrågor.sådanadriverfortsatt aktivt ger

internationelltha införtintefrämstinriktning ettattgenom-
konkurrensanpass-sin politiktrovärdighet åt ävenregister om-

syftetuttalademed detbibehållas,måstevidareningen tills men
överenskommelserinternationellasåavveckla denna snartatt

träffas.kanhärom

sjáfartenåtgärderNäringspolitiska inom

debakgrundbedömningallmännaUtredningens är mot av-
denkonkurrensprobleminternationellatydligamycket som

näringspolitiska åtgärderhar ärsjöfartsnäringensvenska att m0--
huvud-fyra viktigameningutredningensenligtfinnstiverade. Det

perspektiv ochmedellångtibör vidtasåtgärder ett an-somsom
fortsattaoch detinriktningsbeslutsjöfartspolitiskadetsluter till

Föreslår.utredningenutvecklingsarbete som

svenska rederiertillmedverkadet första börFör attstaten ges
vadländersmed andrajämförbarakonkurrensvillkor ärsom

kapitalkostnader.bemannings-såväl somavser
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utredanäringenmedtillsammansbördet andraFör staten
förkapitalforsörjningenframtidadenför bl.a.förutsättningarna

rederierna.och medelstorade små

fästerutredningenvikttill denmed hänsynbörtredjedetFör -
ochforskningutbildningkompetensfrågoma samtvid -

förstärkas.utveckling

liksom i dagarbetetinternationelladetbördet fjärdeFor ges
IE prioritet.mycket högen

Bemanningsfrågor

betraktarutredningenrederistödet,nuvarandeDet ensomsom
förhuvudsak beståföreslås ikonkurrensanpassning,internationell

bibehållasbörbemanningskostnader. Detrederiernasreduceraatt
konkur-medgeröverenskommelserinternationellaintill dess att en

inteUtredningen harstöd.statligaomfattanderenssituation utan
rederi-metoderandrafinnsrealiteten ändet ikunnatheller attse

internationell kon-nödvändigsjöfartsnäringsvenskförstöd att ge
kurrenskraft.

uppmärksammavillsärskilt ärutredningenproblemEtt som
rationali-hittills ställtkravdetskallhur statenmöta somman

konkurrensanpassningen.tilltillgångfåseringsåtgärder för att
ytterligarebedömare,de flestalikhet medi attUtredningen anser,

sjö-genomförasvåra äventyrarationaliseringar attutanär att
ställalängreintedärförharUtredningen övervägt attsäkerheten.

rederistödNämnden förförslagdetfunnitkrav,detta att sommen
ställabörframöverkravrimligauppfyller delämnat statensom

modi-kvarståbörRationaliseringskravetrederier.svenska men
ratio-innebärFörslagetförslag.nämndensmed attenlighetfieras i

kravetbetydelse,fortfarandenaliseringsarbete attär stor menav
därmedkonkurrensanpassningenkostnader förpå statensatt egna

bort.börminskas,skall kunna tas
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konkurrens-konstruktionenberör dettafråga ärEn avomsom
ochkostnadsdrivande för omkananpassningen staten envara

härvidkanUtredningenstimuleras.överbemanningeventuell
sjöarbetstids-skattesystemet,nuvarandedetdetkonstatera äratt

beslutSjöfartsverketskollektivavtalengällandeoch delagen samt
nuvarandedenförkostnadernaminimibesättning, styrsomom

grundutformningharKollektivavtalenkonkurrensanpassningen. en
ilandochombordarbetstidenhalva ärarbetarinnebär att mansom

förtvåkrävsdet attarbetstiden, vilkethalva gör att personer
s.k.medanställda detforombordtidenVidupprätthålla tjänst.en

arbetstidordinarieavtalnuvarandemedgerEuropaavtalet, omen
övertidbeordradärutövermöjlighetermedveckatimmar att61 per

förtakmeddockvecka etttimmarytterligare 13till perupp
24-timmarsperiod. Dettatimmartill 16arbetstid sattuttaget perav

tillarbetekoncentrationmedarbetstidenfördelasätt avatt en
veckandagar isjudygnetdelenmed arbeteombordtiden större av

hararbetstagareövrigaårsarbetstiddensammanlagtmotsvarar som
Sammaår.timmar600alltså 1 typlandanställningar,vid avperca

övrigasamtligaförvariationervissamedgälleravtalskonstruktion
medeltal tim-i 65Veckoarbetstiden ärhandelsflottor.västländers

redovisatsuppgifterenligtombordanställda,för samtliga sommar
1995.årChalmersfrånforskningsrapporti en

svenskkontrol-utlandsflaggadeanställdasvenskarFör men
internationaliserings-s.k.det1982sedan årfartyg gällerlerade

för detkostnaderarbetsgivarensreducerasavtaletavtalet. Genom
anställda500Totalthälften.medsociala skyddet är personercaca

fartyg.25-talberördetta avtalenligt ettsom
kollektivavtalenochsjömansskattesystemetnuvarandeDet

incita-leda tilltyckasde kankonstruerade såområdedetta attär
vederlag.och s.k.traktamentebl.a.för hemmavaro,ment genom

rederistödets kon-självatillsighänfördock ingetDetta är som
avtalenUtformningen är parternasstruktion. ansvar menav

intäk-ochskatteintäkterutvecklingenpåverkaravtalen statensav
lägre kost-anställda destofärreavgifterna. Jude socialaterna av

dettaavtalenSkullekonkurrensanpassningen.nader for om nu-
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möjligt med hänsyn till sjöman full årsarbetstidatt görvore en en
utformas så hemmatiden minskar, påverkar dettaatt t.ex. statens-

kostnader. Utformningen konkurrensanpassningen i kansigav
dock inte påverka kostnader. Det i stället kollektiv-statens äranses
avtalen och skattesystemet kan sådana effekter. Genomförssom ge

förslagde redovisas i departementspromemorian Beskattningsom
sjömän Ds 1991:41 Finansdepartementet kan dessaav pro--

blem delvis undanröjas. Frågan sjömansskattesystemet bereds,om
i kapitel för närvarande inom regeringskansliet.nämntssom

Utredningen vill också peka de direkt kostnadssänkande
åtgärder fram till dagi vidtagits inom rederierna med stödsom av
bl.a. den överenskommelse rationalisering ombord träff-om som
ades hösten 1992 och de beslut minimibesättning Sjöfarts-om som
verket stegvis fattat under år. Bemanningsreduceringarsenare
inom den svenska handelsflottan har möjliggjorts attgenom
sjöarbetsmarknadens utnyttjat sjöarbetstidslagens disposivitetparter
och tecknat avtal innebär utökat ordinarie arbetstidsuttag.ettsom
Således har exempelvis Sveriges Fartygsbefálsförening och
Sveriges träffatRedareförening avtal utökad ordinarie arbetstidom
för innebär den ordinarie arbetstiden får tilluppgåstyrmän attsom
12 timmar därutöver timmarsdag och 13 övertid vecka.per per
Detta avtal innebär kan tillämpas detvåvaktssystem i fartygatt ett

enligt sjöarbetstidslagen skulle varit bemannade medsom annars
tre styrmän.

Nämnden för rederistöd har uppskattat sänkningen beman-av
ningskostnaderna vidtagna rationaliseringsåtgärder tillgenom ca
15 %. Sjöfartsverket har med svenska rederier och degemensamt
sjöfackliga organisationerna initierat försök i syfte ytterligareatt

begränsningar minimibesättningen inom för depröva av ramen
rutiner och de beslut Sjöfartsverket fattar beträffande varjesom
enskilt fartyg i den svenska handelsflottan. Sådana experiment

bl.a.pågår inom den rederigrupp flesthar fartyg registreradesom
den svenska handelsflottan, nämligen Bylocki Nordsjöfrakt.

Sjöfartsverket Sverige de länder världeniäratt ettanser av som
kommit längst med rationaliseringar ombordhar svenskasamt att
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konkurrentländerbemanning vårahar lägrefartyg generellt änsett
inom EU.

konkurrensanpassningenRationaliseringarna samt samman-ger
bemanningskostnaderna 40 %. Dereduktiontaget caaven

ungefärinnebärkonkurrensanpassningarflesta andra länders en
tagitutredningennorska studierbl.a.enligtlika reduktionstor som

emel-Sverige harrationaliseringsarbetet igenomfördadel Detav.
kostnader.hållaförtill fördelockså varitlertid statensatt nere
avseendedettarederistödet kan ikonstruktionennuvarandeDen av

Kostnadssänkningarkostnadsdrivande.helleralltså inte anses vara
rationali-resultatetberorbl.a.åstadkommitsi ställethar avsom

redovisats,tidigareföreslår,utredningen attochseringsarbetet som
rationalise-fortsattaförbestår. Utrymmetrationaliseringskravet

bemanningsreduk-gjordatakt meddock iminskarringsåtgärder
tioner.

det idet,utredningendettaKonsekvensen attär, sersomav
denbibehållastödnivånsänkalämpligtdag inte utanär att nu-

i dagStödetårligen.kronormiljonerpå 400varade nivån somger
det stödrederiföretagenskildatidigareutredningen angett som

Sjö-bedömningdendelar ioch utredningenbehövs stort som
minska konkurrens-effekternaAnalys Institutfartens attgör avav

oljeplatt-bl.a.såställetkan iStödet avgränsasanpassningen. att
konkurrensanpassning.medgesi framtidenformar inte

rede-ställaskrav kanandraUtredningen har övervägt om
konkurrensanpassningen.statligatill denför få tillgångrierna att

obligatoriskt kravingetdagfinns det iredovisatstidigareSom
för olje-undantagmedhandelsfartygförförsäkringarrelevanta

finner dettaUtredningenansvarsförsäkring krävs.vilkatankers för
ytterligare be-Försäkringsfrågan börförhållande anmärkningsvärt.

klarläggas.fartygvid valochrollochlysas varuägarnas avansvar
kravställarimligtdetlikaledes funnitUtredningen har är attatt

erbjudasskall kunnapraktikplatserutbildningsplatserpå om-att
konkurrens-fartyg medgesrederier,tillhörfartygbord på varssom

platsersådanamening innebärutredningens attanpassning. Enligt
bättre.fungerahelhet kansjöutbildningssystemet som
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Utredningen kan efter de studier redovisats också konsta-som
administrationen det nuvarande rederistödet tillfreds-tera att ärav

ställande och har god effektivitet.
Under åren 1981-1985 beviljades svenska rederier konkur-en

rensanpassning behovsprövad bl.a. efter företagens resul-som var
kapitel har dettaI 5 redovisats. Utredningen intetat. system är

beredd efter de erfarenheter då erhölls föreslå sådanattsom en- -
lösning. Frågan dock betydelse för inte skall bidraär att statenav
med konkurrensanpassning egentligen inte behövs.en som
Utredningen föreslår i stället utökad kontroll bl.a. i dettaen
avseende inför tak för sina kostnader. Utred-samt att staten ett
ningen återkommer i förslagsdelen till detta.

Utredningen har i sin bedömning gällande bidragsreglerav nu
funnit dessa i fungerar tillfredsställande deatt stort sett ärattmen
krångliga och föråldrade och bl.a. låser bidragsgivningen till sjö-
mansskattesystemet på onödigt Utredningen detsätt.ett anser
angeläget bidragsreglerna först och främst till deatt anpassas
svenskflaggade fartygens konkurrenssituation och till den svenska
utrikeshandelns behov och inte i dag till föråldrat sjömans-ettsom
skattesystem.

Utredningen har för kunna bedöma det finns någraatt om
alternativ till det nuvarande rederistödet studerat erfarenheterna av

Ävenbehovsprövat stöd användes i början 1980-talet.ett som av
formerandra utnyttja modellen med sänktt.ex. attsom en

bolagsskatt eller sänkt arbetsgivaravgift har granskats.en
finns i huvudsakDet två alternativa det gällernärsynsätt

formerna för fortsatt konkurrensanpassning.en

Ett inte alls eller i mycket liten utsträckningsynsätt kräversom
ekonomiska insatser från staten.

Detta skulle innebära svenska rederier medgessynsätt rättatt
ökadi omfattning anställa utländska medborgare ombord påatt

andra avtal de svenska i syfte minska bemannings-än att
kostnaderna. Detta skulle kunna rubriceras svensktsom
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vårai fleraanvändsKonstruktioneninternationellt register. av
ochunder år 1992harkonkurrentländer. Synsättet prövats

längehar sedanRegeringenSverige.ioacceptabeltbefunnits
EU-registerinrättaEU-diskussioner ettmedverkat i attom

registreringarmedlemsstatersallaregleraskulleEUROS som
någotintehittillsArbetet har gettkonkurrensneutralt sätt.ett

istrategidokumentaviseratharEU-kommissionen ettresultat.
1995/96.årsskiftetfrågan runt

stödekonomisktbehovinnebärfortfarandeEtt synsätt avsom
eller någonrederistöddagensantingen annanfrån staten,

stöd.formlikvärdig av

former:alternativaföljandefinnakunnatUtredningen har
stödbolagsskatten,sänkningstödstöd,Behovsprövat avgenom

förställetkapitalstöd iarbetsgivaravgiften,sänkning avgenom
bemanningsstöd.

utvecklingskraftigastimulerabehovvidmåletDet attomnya
möjlighetsiktpå attrederinäringen senareöppnardelar enav

iinfördesstödsådantstöd. Ettbehovsanpassatöverväga ett rent
år. Detefterredanavvecklades ett1980-taletbörjan parmenav
mellanorättvisorskapathaochkrångligtmycketblev anses

stödrederiersvenskabeviljades1981-1985Under årenrederierna.
Stödetsjömansskatt.inbetaldviss varpåbaserat procent aven

stödföruppfyllasskullekriterier attantalochbehovsprövat ett
s.k.utgick detförlustvisaderederierutgå. Förskulle som

ökat,flotta intevinst,medRederierkonsolideringsstödet. varsmen
fartygs-ökandemedrederierVinstgivandestöd.beviljades inte en

investeringsbidrag.utvecklingsstöd i form ettbeviljadesflotta av
sjömans-svensk flagg,Övriga skulle föra attfartygetkrav attvar

bedömdes harederietochinbetald att.skulle enskatten rättvara
ansökningarnabehandlakunnaFöröverlevnadsförmåga. omatt

vilketbifogades,årsredovisningarnödvändigtrederistöd det attvar
årsredo-färdigutbetalas förränkundestödet intemedförde enatt

stödgivande resultatBeräkningarnahadevisning presenterats. av
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mycket komplicerade med problem avskrivningarnasvar om
storlek, redovisning andra statliga bidrag och koncernförhål-av
landen. Konstruktionen stödet effekter inteävenav gav som var
avsedda. rederi hade driftresultatEtt negativt och avyttrat ettsom
fartyg för täcka förlusten inte stödberättigat konsoli-tillatt var
deringsstödet rederiets efter försäljningen positivt.då resultat blev

då heller beviljas fartygsflottanEtt utvecklingsstöd kunde inte då
minskats.

återinfördesModellen med behovsprövning skulle denom- -
fanns 1980-taletinfor problem påställa staten typ somsamma av

återgång till detta skulleoch En systemangetts ovan.som
administration och tydliga svårig-innebära mycket omfattandeen

bedömningar. Till detta kommer behovheter göra rätta ettatt av
då bokslut saknas för partrederierutökad kontrollapparatstarkten

ochtredjedel bidragsberättigade det kompliceratca de ären av
bokslut.i bakomliggande fakta i Konstruktioneninträngaatt ett

rederistöd avvecklades därför ochmed behovsprövade år 1985
modell tillämpats sedan årmed generell 1988.ersattes somen mer

skulle kunna arbeta medform för rederistödEn attvaraannan
eller avgiftssystem.inbyggda i generellt skatte-stöd något

sådant instrumentBolagsskatten skulle teoretiskt kunna ettvara
skattedelen socialavgiftsdelenskulle kunna såvälersätta somsom

kunna sänkas ochi rederistödet. Skatten skulledet nuvarande
hela rederistödet.ersätta

de iför närvarande bland lägstasvenska bolagsskattenDen är
skattereformen itill denoch sänktes i anslutningEuropa stora

generell sänkning skeddebörjan 1990-talet då ersattesomav en
för aktiebolag.flera i dag 28 % vinstensärlösningar. Skatten är av

skäl inte bolagsskatten.Partrederier omfattas naturliga Dettaavav
sänkninggenerellt tillämpa modellen medinte kangör att enman

dedärtill med förlust, vilketbolagsskatten. företagen gårOmav
användbar.denna metod inte Attflesta rederier i dag,gör är

och andra skatter haråterigen söka differentiera bolagsskatten
hittills regeringen.också avvisats av
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instrumentredaravgiftenden s.k.Arbetsgivaravgiften är ett
användsRedan i dagutnyttjas.skulle kunnateoretisktocksåsom

nuvarandesocialavgiften i detåterbetala delarmedmodellen att av
stället kunnaskulle ialternativEttrederistödssystemet. attvara

lösningar finns.Sådanasocialavgiftsuttaget.enkelt reducerahelt
iinte förrändetta dockmednackdelen är att statenDen stora

blir eftersomegentligenbidragskostnademahurefterhand storavet
underanställdas lönermed devarierakommerkostnadernadå att

kri dag 29 000bidragsbeloppförhand bestämtpååret. Ett som
tekniskt möjligtdockfördelar.anledning Det attdennahar ärav

förmod-dennaavräkningsmodell, ersättersiganvända menenav
nackdelarför- ochdärmed utligen tarannatettett system

Institut gjort visarAnalysSjöfartens attKalkylervarandra. som
tillräckligt för kunnahellerintearbetsgivaruttagetdet totala är att

bi-Nuvaranderederier.förrederistödetsamlade störredetersätta
arbetsgivaruttaget.det totalamed 25 %överskriderdragsbelopp ca

medför rederiermöjlighetsig dennatänkakanDäremot man
fartyg.endast få

stödinteavslutningsvis kunnaskullealternativ attEtt gevara
insatsernariktai ställetbemanningskostnadema mottill utan

endastskulle härvid kunnatankekapitalkostnaderna. En attvara
rederierförlustgivandevinstgivande ellertill antingenbevilja stöd

.syftenyinvesteringar iinvesteringsbidrag vid attettt.ex. genom
falletdet förstahandelsflottan.svenska IdenFörnyelseuppnå av

deandra falleti detföretagen ochde starkaprioriteraskulle man
dock i daghuvudinriktningennäringspolitiska är attDensvaga.

kapitalstöd.generellaverka genom
nackdelenuppenbarahar denkapitalkostnaderna attStöd till

olikamellanvarierarkostnadertill dehänsyndet inte tar som
konkurrensanpass-ihuvudfrågandärmedochflaggor ärsom

utred-framgårbemanningskostnadema. Somnämligenningen, av
i dag behovdet docköverväganden finnsningens att tempo-ett av

svenskadenmoderniseringkapitalstöd förharärt även ett aven
handelsflottan.
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Utredningen har inte funnit någon de angivnaatt av ovan
formerna för rederistöd i realiteten några realistiska och framförär
allt inte bättre alternativ. Två alternativen har tidigare avvisatsav
och övriga generelltde inte tillämpliga och kan medföraär ett
omfattande administrativt merarbete.

Utredningen har ingående granskat den stödparagraf 2 §även
sjömansskattelagen i dag bidragsgivningen.styrsom

framgått tidigare nuvarandeSom den definitionen kompli-är
cerad och ursprungligen utformad för definiera skatteklassenatt
för respektive fartyg till fjärrfart respektive närfart. Utredningen
har bakgrund näringspolitiskade mål utredningenmot av nya som
diskuterat två alternativa formuleringar med något olikaprövat
utformning. första stödets omfattningDen och den andraavgränsar

formulerad omfattningen stödetså bibehållsär att av men
huvudsakligen riktas fartyg i trafik berör den svenskamot som
utrikeshandeln. Förslagen har bakomliggande tanke attsom
tillgodose vad direktiveni utredningen skallattsom anges om
analysera hur behovet sjöburen utrikeshandel bäst skallav
tillgodoses i långsiktigt perspektiv. Alternativen möjliggör ävenett

frigör från sjömansskattelagstiftningen.sigatt man
nuvarande stödets omfattning finns redovisat tidigare iDet

detta kapitel och betydelse 141 rederier stödär attav av som ges
det drygt 100 endast har fartyg. Av dessa stycken20är ärettsom

under 000 dwt 10 under 500 dwt 193 stycken1 0001översamt
dwt. Medelfartygets lastkapacitet 000 dwt.11är ca

Definition 1nr

omfattarKonkurrensanpassningen svenska handelsfartyg trafiki
bortom linjen Cuxhaven i Tyskland och Lindesnäs i Norge -
dvs. i Nordsjötrafik eller bortom.

Effekten blir dagens50 % bidragsberättigade fartygatt av
skulle falla bort. gäller främstDet det mindre och medelstora

Östersjön.i trafik i 25 % dagens rederistöd skulletonnaget av
falla dåbort dessa fartyg generellt har mindre besättningarsett

de i Nordsjön och bortom.än
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Definition 2nr

lastbärande,svenskaomfattarKonkurrensanpassningen
används ihandelsfartyglastskjutandeellerlastdragande som

passagerarfartyg.utrikestrafik, dock
för denbetydelsetrafikutrikestrafikMed ärsom avavses

svenska tjänsteexporten.eller denutrikeshandelnsvenska
kunna fattamöjlighetkopplasbörTill definitionen atten

orimligheteruppenbaraundvikaförbeslut attsom --
såytterligarekonkurrensanpassningenbegränsar samt att om

medgebeslutregeringenunderställakrävs attom
definition ellerdennamedkonkurrensanpassning, avsom

möjlig.skulleskäl inteanslagstekniska vara
fartygfaller bort,fartygtjugotalEffekten blir ettatt ett par

Mälartrafik, någraifartyginrikestrafik, någrai ren
Östersjön Nordsjön ochochitrafik bådecharterfartyg i

bogserbåtar,skolfartyg, några ettkabelutläggare,bortom, etten
Sigyn.atomavfallsfartygetbunkerfartyg samtpar

bidragsbehov. Olje-ibortfallermiljoner kronor10-15
kostnadminskadtillbortfallerplattformar även aven

miljoner kronor.30ca
iRoRo-fartygNågratillkommer:fartygMellan och10 15

Östersjötrafik, eventuelltjärnvägsfärjalastbilsfárjor, samttvå en
generellt någotfartyg. Dessaeller någraytterligare något är

ökarbidragsbehovetvarförde gårän systemet,större som ur
miljoner kronor.med 30-40

respektive ifallerför de systemet tarKostnaderna ursom
varandra.alltså i stort ut

kapitel,iredovisasförslag,Utredningens nästanärmaresom
förut-till dedärmedoch knyterdefinition 2frånutgår annr

direktiv,i utredningensredanregeringensättningar angettsom
utrikeshandelnsjöbumadenutreda hur behovetnämligen att av

Utredningenperspektiv.långsiktigtiskall tillgodosesbäst ett anser
konkurrensanpassningenblirsådanteffekten synsätt attettatt av
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den sjöfarti ökad grad inriktasmålbestäms tydligare och mot som
för Sverige.betydelseär av

Kapitalfrågor

förutsätt-utredadet motiveratUtredningen närmareattanser
medel-för de mindre ochkapitalförsörjningenför bl.a.ningarna

genomgåenderederier.och för Ettrederierna startaattstora nya
svenskaoch för denvärldshandelsflottanför ärdrag attäven

transportvolymernamedmedelålder. takthar hög Ifartygen atten
expansions-miljökrav harochsäkerhets-och med högreökar

år,till minst %beräknats 2världshandelsflottanibehovet per
under debytasflottan måstehalvaleder tillvilket utänatt mer

kommande 20 åren.
medbetydelseharrederinäringeninomKapitalfrågorna stor

iinvesteringfartygsförvärvtillhänsyn är tungettatt en
gällerekonomiska storlek. Dettarederierstill de flestaförhållande

särskildaföretagen. Detmedelstorasmå ochsärskilt grad dei hög
SkeppshypotekskassanSvenskasjöfartenkreditinstitutet för --

intjäningegenfmansiering,företagenspåi dag höga kravställer
utredningen harbildoch den allmänna ärkreditsäkerhet attoch

förklaring tillrederier. Dettaför mångablir för ärkraven stora en
tillräckligtmoderniserats iharhandelsflottan inteden svenskaatt

rede-inom destället sketthar iModerniseringen störresnabb takt.
Övrigaflottan.utlandsflaggadedenframför allt inomochrierna
tydligtsäkerhet och harkravkreditgivare ställer även stora

sjöfartspolitiken osäkersåstatligaså länge den ärangett att som
tillinte lånhälft, medger1990-talets förstaden varit under man

kon-kunnatUtredningen har ocksåfartyg.bl.a. nybyggnation av
intjäningennaturligen ställer kravkreditinstituten attattstatera

tryggad. Dettafinansiering rimligtfartygetsskall så ärstor attvara
rederietsfartyg ikan spridas mångaske intjäningenkan om

Utred-fartyg.rederier har ellerflesta svenskaDe ettägo. ett par
behov struktur-indikeradetta kanningen ettatt av enmenar
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själv börrederinäringen näringenrationalisering inom ta ettsom
för.ansvar

problemen meduppmärksammats påUtredningen har även att
syfteåtgärder i under-rederier i Sverige. Behovet attstarta avnya

framkommit förklaringharlätta nyetablering Detär attstort. en
fartygengamla de modernaretill svenska fartyg är är attatt

Ävensvensk flagg.bibehölls underflaggades medan de äldreut
bekymmersamtförklaringen tycks lägetdetta helainte är varaom

har tydligt önskatsjöarbetsmarknadens samtligaoch attparter
fartygsfonderna, möjlighets.k.återinför de tidigarestaten gavsom

inköpfartygsförsäljningar förfrånfondera vinstmedelatt avsenare
kapital till sjöfarts-skaffa riskvilligtsvenskflaggade fartyg. För att

kontrakts-framfört önskemållikasånäringen har attparterna om
ochbyggssåvida fartygetavskrivningar får skeåter garanteras

vill ocksåtid. Utredningenlängreflagg underunder svensk en
hardirekt konkurrerarmed vilka viEU-länderframhålla åttaatt

regler.sådana
bedömningen intedendetta områdepåUtredningen gör -

strukturfrågorna detbakomliggandeberoende deminst att-
frågor. allmännautreda dessa Desamlatfinns behovett att merav

nyligenriskkapitalförsörjning regeringenforförutsättningarna som
utredningen i detta1995/96:25riksdagen prop.föreslagit anser

utredningenpunkt docktillfredsställande. Påläge attanserenvara
det gällerbehov ochdet finns omedelbara systemettemporäramen

föreslås införasdärför i någon formmed fartygsfonders.k. som
under fem år.

fartygsfonder intemeddockUtredningen ärsystemetattanser
upprustningmodernisering ochför möjliggöratillräckligt att aven

skulle direktdessafartygen i de riktigt rederierna. Försmå ett
därför granskatUtredningen harriktat räntestöd effektivare.vara

funnitsådant ochförutsättningarna för införa attsystematt ett
medelblygsammamed förhållandevispå enkelt ochsättettman

sådant stöd. Utredningen harskulle få effektgod etten av
medtill räntenedsättning 2-3 %beräknat statligt bidragatt ett en

rederier modernisera och bytamöjligheter för småöppnar även att
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framgår flertaletfartyg. redovisningen i kapitel 4sina Av attut
bidrar med kapitalstöd till sinainom på olikaländer EU sätt

rederier.

Miljöfrågor

miljöområdet Sverige i någonUtredningen har övervägt om
miljö-skulle kunna utveckla sinanäringspolitiskt attraktiv form

tilltidigare övergångarsjöfartens område. Vidambitioner på
"före-kan kallatillämpat vadmiljövänligare teknik har staten man
sådanincitament.form Enbyggande planering någon avgenom

obligatoriska övergångeninför deni mitten 1980-taletanvändes av
rabattBilägarepersonbilar år 1989.till katalysatorer på gavs en
utred-liknande tankegång harinstallerades.katalysator Enom en

tekniskt i dagdetkommit fram tillningen och ärprövat att rent
fartyg med katalysatorer.och gamlaförse bådemöjligt att nya

detutredningen uppfattatharSjöfartsnäringens parter som ~-
be-Utredningenintensifiera miljöarbetet.viktenbetonat attav
in-utvecklingpåbörjadet angeläget kunnadömer motatt ensom

fre-i mycketfartyg gårsärskiltstallation katalysatorer somav
Sverige. Utredningentrafik påkvent och regelbunden attmenar

till verklighetfrån experimentförtiden är att ta stegetmogennu
sker.för dettamiljöpolitiskt Detoch har ärattettatt staten ansvar

detta område rimligtproblem finns påbakgrund de attmot somav
inäringspolitisk satsningmedel för sådanavsätterstaten ennu

Utvecklingen går,gjort bilsidan.likhet med vad tidigareman
harmoniseradedet, europeisktutredningen bedömer mot attsom

åtgärdöverskådlig tid.införas Enmiljöavgifter kommer inomatt
välmotiverad.skulle därförföreslagnaden typen varaav



Allmänna276 överväganden mål och inriktning SOU 1995:112om

Kompetensfrågor

Utredningen med den problembild redovisats och motanser som
bakgrund finnsde behov det mycket angelägetatt är attav som
bibehålla och utveckla den maritima kompetensen inom landet.
Sjöfartens Analys Institut kritisk nivå finns i dettaattanser en
avseende och den börjar nås. föreslagnaDengränsenatt nu
fortsatta därför viktig för bibehållakonkurrensanpassningen är att
tillräckligt underlag för sådana satsningar. Flertalet konkurrent-av

också sina utbildningar ochländerna har under tid upprustatsenare
näringspolitiska delmålforskning. hänsyn till detsin Med somnya

och. förbättringarföreslår, stegvisa anpassningarutredningen bör
sjöfartsutbildningen och samordningengenomföras inom den civila

resursförstärkningar från både ochförstärkas. Behovet statenav
forskning ochsjöfartsnäringen helhet inomär stortsom

den yrkeshögskolan berör denutveckling. Förslaget ävenom nya
dettaframtida utvecklingen inom område.

frågorInternationella

utredningen framstårför sjöfartspolitiskade områdenEtt somav
mycketinternationella arbetet. starkasärskilt viktigt det Deärsom

finns, måste enligtinternationella intressenmotstående som
överbryggas. Påbestämda uppfattning på någotutredningens sätt

skall beståde önskar tingens ordningden sidan finns attsomena
registren med sina och delvisalltså de internationella gynnsamma

de aktivt arbetar meddolda villkor och på den andra sidan som
konkurrensförutsättningar och drägliga villkorskapa sundareatt

detför de ombordanställda. Konfliktytan i realiteten ochär stor
villkommer krävas insatser från de ändra denatt stora som

nuvarande Utredningen Sverige medsituationen. attmenar
kompetens och det faktum det fortfarandetradition och attgenom

finns svensk sjöfartsnäring betydelse, har möjligheter atten av
bidra Utredningen konsekvensi detta arbete. ävenanser, som en

den internationellt mycket omfattande stödgivningen isettav
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Sverigeangelägetdet därförkonkurrentländerna, är attytterstatt
arbetet fördet internationellaroll ifortsatt aktivspelar atten

siktkonkurrenssituation försund och rättvisskapa att manen
andra åtgärder.medsamhällsstödendeskall kunna ersätta stora

inte minststärkasmiljöarbetet måstesjösäkerhets- ochMen även
medillustrera dettakan härhamnstatskontrollen. Man attgenom

68underolika fartygSverige anlöpte 3 250enbart tilldet år 1993
vanligastesvensk flagg. Denförde%flaggor 8olika varav

förslagskapitelsittlägger iUtredningenryska.denflaggan var
fortsattariktlinjer för detmedpunkteristrategifram sexen

ityngdpunktenläggabörInriktningenarbetet.svenska attvara
aktivtsamtidigt arbetainom EUfrågormed dessaarbetet men

m.fl.IMO, WTOinternationellaövrigainom somorgan

Övriga frågor

motiverade.åtgärderövriga ärUtredningen även ettatt paranser
beredskaps-lämnatsredovisningdenframgåttSom omsomav

harberedskapsmåletförmotivenutredningenfrågan attanser
motiverade. Detändååtgärdervissa ärförsvagats, attmen menar

haberedskapsplaneringmöjlighetenfrämstgäller att genom en
fartyg.utlandsregistreradetill visstillgång typ av

slutligenarbetsformer börkontakter ochanpassningarVissa av
näringspolitiskadetilldel med hänsynSjöfartsverketsförske

sjöfarten.förbetydelsefrågornas

inriktningentrañkpolitiskaDen7.3

övervägandenavsnitt sinadettairedovisarUtredningen om
frågor berörsådanadvs.inriktning,trafikpolitiskasjöfartens som

dedärvidgällerflagg.oberoende DetSverigesjöfart på av
för sjöfarten,tillämpningochrelevansmålenstrafikpolitiska

avgifterfarleder och deochform hamnarinfrastrukturen i somav
infrastruktur. Avanvända dennasjöfarten för atttas ut av
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betydelse landinfrastrukturensockså anknytning till hamnama.är
Hit hör också internationella frågor sjöfarten.och inomFoU

trafikpolitiska målens tillämpning sjöfartenDe inom

trafikpolitiskaMålet för sjöfartspolitiken det gäller dennär
inriktningen att den skall skapa förutsättningar för Sverigesär att
Utrikeshandel skall utföras effektivt tillkunna lägstasättett

självfalletsamhällsekonomiska kostnad. utesluter inteDetta att
försjöfarten har betydelse de inhemskaäven stor rent trans-

öka. Måletoch denna betydelse också kan komma attporterna att
de tilltagande trafik-måste ställas bilden ochmot storaav

problemen Utredningens bedömningi centrala Europa. är att
trafikpolitiska sjöfartens områdehuvudinriktningen i det arbetet på

bakgrund måste mycket aktivt arbeta inom EUdenna attmot vara
för utveckla sjöfarten och dess kopplingar bl.a. ham-att genom

transeuropeiskatill det transportnätverket. månI samma somnama
avlasta landtransportsystemen för minskainte lyckas attman

kommer kravenoch miljöproblem på utvecklingträngsel växaatt
för klara utrikeshandeln.sjöburnade transporterna attav

för ochUtredningen detta nyckelfråga Sverigeäratt enmenar
vill förtydliga detta i det följande föreslå konkre-attgenom en
tisering effektiva för utrikeshandeln.målet Dettransporterav om
bör uppgift för Kommunikationskommittén fastaatt tavara en
detta sitt den nationella kommunikationsplanen.i arbete med

bakgrund de analyser utredningenUtredningen kan mot av som
gjort diskuterats, konstateraoch den precisering attsom ovan

konflikter mellan de nationellt inriktade trafikpolitiskanågra större
inte föreligger.målen och den förda sjöfartspolitiken Tvärtom kan

hävdas trafikpolitiska riktlinjerna medför sjöfarten tillämpas deatt
långkonsekvens för andra trafikslag. Sedan tid harstörre än

kostnadsansvaret sjöfartentill fullo utkrävts vad gäller denav
infrastruktur Sjöfartsverket tillhandahåller. Påstatensom genom

betalar sjöfarten kommersiellt hamnavgiftermotiveradesättsamma
för utnyttjandet hamninfrastruktur hamnservice.ochav
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fastställs sådant fullSjöfartsverkets avgifter på sättett att
stipulerad utdelning till medges.kostnadstäckning inklusive staten

finnsriktig princip det inteenligt utredningenDetta är en som
från sjöfartensluckra Vadförändra elleranledning att somupp.

tillämpasangeläget denna principframstårställetsida i är attsom
betydelsetransportslag. särskildför övriga Avstriktare äräven

Ävenkonkurrensutsatta.direktområdendetta inom är omsom
naturliga marknader finnshar sinatill deltrafikslagen stor egna

exempel kanhård. Somavsnitt där konkurrensen är tas transporter
andraoljedistributionskogsindustriprodukter, ävensamt varu-av

transportdistanser.och långavaruvärdemed relativt lågtgrupper
sjöfart och järnväg,främstkonkurrensen mellan ävenHär är men

det självklartlastbil hård ochfall mellan sjöfart ochi vissa är att
be-marginalen fårkostnadsansvarettillämpningarolika av

marginalernaföretag det justde flestatydelse. För avgörär som
anmärknings-utredningenenligtskall överleva. Detföretaget ärom

långvägaökadeskogsindustrinsdelsåvärt att stor av
lastbil från Norrland.medexportvolymer transporteras

medi enlighetutredningen bör,SjöfartspolitiskaEnligt nu-
för samtliga trafikslagprinciper, avgifternatrañkpolitiskavarande

kostnader förinklusive beräknadekostnadernareellademotsvara
trängsel.miljö ochhand säkerhet,effekter, dvs. i förstaexterna

kostnadsansvarsprincip börtillämpadstriktMed sådan meren
avgifts-formsjöfarten tillämpa någonfördet övervägas att av

därvid i förstamiljöprestanda ochfartygensdifferentiering efter
också diskuteratsavgiftssystem. harnuvarande Dettaanvändahand

Utredningentidigare redovisats.studietrañkpolitiskai den som
behandlas i departe-miljöavgifterfråganhar erfarit att enom

under behand-frågan redanarbetsgrupp ochmental ärnoterar att
miljöavgifterunderstrykavill för sin delUtredningenling. att

intekonkurrensneutralitetensådantinföras påmåste sätt attett
nackdel. motsvarandetill sjöfartens Påytterligare rubbas sätt
internationellt perspektiv såbetraktas imiljöavgiftermåste attett

miljö-mindresjöfart inte konkurrerasmiljövänlig svensk ut av
i trafik Sverige.utländska fartygvänliga
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En modell, utredningen finner tilltalande och kansom som
knytas till de sjöfartsavgifter, fyravgifterna, Sjöfarts-t.ex. som
verket enkel och i viss mån schabloniserad rabat—ärtar ut, en
tering. efterEn sådan rabattering kan ske bunkerkvalitet medt.ex.
avseende på svavelinnehåll, installation och drift reningssystemav

jämfört andramed högre rabatt för katalysatorrening meden
mindre effektiva till omfattningenreningsmetoder och med hänsyn

eller avgiftsdifferentieringensinstallationen. Rabatternas när-av
incitamentutformning får bedömas bakgrund detmot sommare av

fartygsdrift inombehövas för stimulera miljövänligarekan att en
modelloförändrat avgiftsuttag. liknandeför totalt Enett settramen

med bl.a. dubbel botten lägretillämpas redan för tankfartygatt ge
dessa fartygs miljösäkerhet.avgifter med hänsyn till större

hamnarna iUtredningen bedömer det sannolikt ävenatt storsom
liknande lösningar för sinautsträckning skulle intresserade avvara

avgifter för stimulera miljövänlig sjöfart med tanke de inteatt
för med sig. Exempelminst lokala effekter olika utsläppsom

sådana miljörelaterade hamnavgifter finns redan.
enkla, begripliga ochUtredningen viktenvill understryka av

millimeterrättvisa med hänvisningpraktiska lösningar där någon
liknandelokalisering, ellertill exakt utsläppt störningensmängd,

inte eftersträvas.bör
förslaget bilateralatidigare framfördaDet i sammanhang om

sjötrafiken förSverigeavtal avseende den och regelbundnatäta
välgrundat. Enligtbegränsa utredningenluftutsläppen finneratt

överläggningar med dennavad utredningen inhämtat pågår också
inriktning.

Transportstödet

påtalats från flera håll,direkt snedvridande inslag,Ett ärsom
framgått tidigare,transportstödet. Utredningen har därför, som

och därvid för delingående granskat regelverket kring stödet sin
också funnit konstruktionen direktuppenbara brister i som

utred-diskriminerar sjöfart transportaltemativ. Det enligtärsom
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bibehålla stödsystem både stimu-ningen inte rimligt ettatt som
landtransporter och ökade statsbidrag.lerar till och längremer

regionalpolitiskastödet visat deSom flera utvärderingar ärav
dagens goda konjunktur kan ocksåeffekterna tveksamma. I

stödet tillfaller storföretag inom bas-konstateras delaratt stora av
alternativ Kommunikationskom-och verkstadsindustrin. Ett som

därför stödet kan slopas med hänsynmittén bör äröverväga om
förhållandeviseffekter och dentill dess begränsade stora

harUtredningenstödetbelastning på statsbudgeten utgör.som
utformningentveksamt den nuvarandeockså erfarit det äratt om

dennautvärderingförenlig med regler. Enstödet EU:sär avav
detskall bibehållas måstei någon formfråga pågår. Om stödet

konkurrensneutralt. dettaanvändas för nåFlera kansätt attgöras
förhållande tillschablonbidrag isyfte. Ett sätt är att ett enge

transportslagoberoende vilkettransportkostnadberäknad total av
vidlandtransportstödetbegränsaanvänds. Ett ärannat attsom

lämpliga hamn.till barautrikes närmastatttransporter avse
konkurrensanpassningendiskuteradetidigareParallellt med den

behovdet alltsåsjöfartsnäringen finnssvenskaden även ettav
konkurrensanpassningutgångspunkterfrån trafikpolitiska avav

i allmänhet.sjöfarten

avgifterInfrastruktur och m.m.

finnstillgodosedd i Sverige.väl DetinfrastrukturSjöfartens ettär
studientrafikpolitiskafarledsväsende.och utmärkt Denväl utbyggt

rimligt utformat ochavgiftssystemvisar också dagens attäratt
snedvridandesannolikt småavgifterna sättetttas ut gersom

naturligtvis tänkas, bl.a.kaneffekter. Mindre justeringar övervägs
förreglertill EU:snärvarande anpassningför attsystemetaven

tordeväsentligttull. alltavgifterna får karaktär Iundvika att av
dagens avgiftssystemprinciper bakomliggerdock de varasom

vadgiltiga med beaktandefortsatt sagts omovansomav
välavgiftsprinciperdessamiljöavgifter. kan ocksåDet attnoteras
harområdearbete på dettamed den inriktning EU:sstämmer som
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pays och polluterbegreppen userkan sammanfattas ioch som
pays.

hamnarna.infrastruktursjöfartensandra delenDen utgörs avav
för det svenskaprincipersig bakom deUtredningen ställer

också uttryckligenlänge ochsedanhamnväsendet gällt somsom
decentraliserat ochStuveriförbundet. Ettochstöds Hamn-av

och regionalalokalahamnväsende med dagensmarknadsorienterat
riktig ochutredningenSjöfartpolitiskaförankring enligtär en

i hamnarnasinblandningdirekt statligNågonlämplig modell.
samarbetefungerandeerfordras forvadverksamhet ettutöver som

intebör därförhamnaroch enskildaSjöfartsverketmellan
Sjöfartsverketmellan bl.a.skersamarbeteaktualiseras. Det som

ochfungera bravisat sigStuveriförbundet haroch ochHamn-
Sjöfartsverkethararbetet inom EUinternationellai det t.ex.även

Stuveriförbundet företrättochbl.a. Hamn-tillsammans med
frågor.sjöfartspolitiskaocholika hamn-Sverige i

frågorharhamnarnaställningsjälvständiga ärMed den som
hamnarnaföravgifter frågorocheffektivitethamnservice,om

ochhamnarnamellankonkurrensenochkravsjälva. Marknadens
bördrivkrafterviktigatransportlösningarolikamellan är upp-som

rätthållas.
tagitsstuverimonopoletdet s.k.flera håll har ettFrån upp som

ochutvecklingtekniskhindrarförhållandeexempel på ett som
sin delvill förUtredningenhamnarna.rationalisering inom

angelägenhet,statlighand någonförstadetta inte ikonstatera äratt
förhandlingssätt.sedvanligtlösasak mellan attparternautan en

diskussionerocksåpågårupplystsEnligt vad utredningen om
Transportarbetareför-Stuveriförbundet ochochmellan Hamn-

Sjö-lösningar.godtagbaraför bådamed syfte nåbundet parteratt
ochrationellaviktenbetonavillfartspolitiska utredningen av
sjö-stärkasträvandenaled ikostnadseffektiva hamnar attettsom

transportalternativ.farten som
SverigeILO-konvention nr 137sammanhanget harI somen

bl.a.effektiviseringhinder föranslutit sig till åberopats ett avsom
organisa-för rationellaochhamnarnahanteringsfunktionema i
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toriska lösningar. harDet också gjorts gällande detta faktiskaatt
monopol och därmed ILO-konventionen i den denmånäven

föranvänds upprätthålla detta monopol inte står iatt överens-
stämmelse med konkurrensregler. fleraEU:s Från hamnar har
emellertid också uttryckts den uppfattningen, förhållandet medatt

sammanhållen stuverifunktion har varit förutsättning för denen en
integrering mellan hamnförvaltning och stuveri skett ochsom som
möjliggjort betydande rationaliseringar. Svenska hamnar förär

försmå flera konkurrerande i ochatt operatörerrymma en samma
hamn. jämförelser ibland med deDe kontinentalagörs stor-som
hamnarna enligt detta inte relevanta.är synsätt

Utredningen för fördelar medkan sin del principiellase en
faktisk etableringsfrihet i hamnama. sådan frihet betyder inteEn

flera varje hamn bli praktiskai måste resultatet. Deoperatöreratt
konsekvenserna måste emellertid också in i sammanhangetvägas
och vad utredningen förstår det också detta varitär väg-som

mellanledande för de avtal detta område träffats parterna.som
anförts finns inget formellt monopol upphäva.Som attovan

nämndahuruvida Sverige skall den ILO-kon-Frågan säga uppom
regeringskansliet.ventionen bereds för närvarande inom

ochroll länk mellan sjö- och landtransporterHamnens som
kanknutpunkt för så Sveriges hela utrikeshandelgottsom som

utbyggnaden det transeuropeiskainte betonas. Med nät-nog av
viktigare och sannolikt kommerverket blir hamnarnas roll än en

ytterligare koncentration varuflödena ske till de bäst belägnaattav
konkurrenskraftigaste hamnama. avskräckande trafik-och Den

hamnama och sjö-situation befaras i Europasom ger nya
möjligheter framtiden. pekar ocksåtransportlösningar i Dettastora

och sjöfarten förlandinfrastrukturens betydelse för hamnamapå
få till stånd effektiva genomgående transportflöden. Sjöfarts-att

politiska utredningen har därför det viktigt helaansett att se
transportinfrastrukturen och själva och far-inte bara hamnama
lederna. Utredningen fäster därför vikt vid investerings-denstor
planering skallpågår och vidare inomövervägassom somnu
Kommunikationskommittén in-för sjöfartens och hamnarnasatt



överväganden mål och inriktning 1995:112Allmänna SOU284 om

tillgodoses. Somskall kunnalandförbindelsergodatressen enav
naturligtvis hamnentrafikalstrande punkterna ärde allra störstaav

trafikplanering.i allintressestortav
långsikts-Sjöfartsverketsdeltagithar ocksåUtredningen av

investeringsplanerenkäten hamnamasoch denplaner senaste om
tagit fram.Stuveriförbundetochoch Hamn-Sjöfartsverketsom

projektenskildauttala siganledninghar ingenUtredningen att om
betydelsenframhållaallmäntvill attdessa planeri avmen

fortsättningenoch ibevakasinfrastruktursjöfartens enges
betalningsvilja.ochsjöfartens behovutformning motsvararsom

medinom EUpågående arbetetnämndagångerfleratidigareDet
dettaiuppmärksammasbörtransportnätverkettranseuropeiskadet

överläggningar och EU-Sverigemellanredanpågårsammanhang.
sjö-interest inomofprojectss.k.kommissionen commonom

farledsprojektochbetydande hamn-Sådanafartsområdet. mer
i detdelförkriterierantaluppfylla accepterasskall att enett som

nätverket.transeuropeiska
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8 Förslag åtgärdertill

harUtredningen i det föregående kunnat konstatera det före-att
förligger behov statsmakterna vidta åtgärder inom sjöfartsom-att

rådet.
Utredningen redovisar nedan sina detaljerade förslag tillmer

åtgärder i fyra delar: förslag ochmål inriktning, närings-ettom
politiskt trafikpolitiskt och vissaettprogram, program gemen-

åtgärder.samma

Mål8.1 och inriktning

Utredningen det vikt riksdagen fattaräratt stor att ettanser av
långsiktigt sjöfartspolitiskt beslut, beslut räckviddmed längreett

föreslår Syftetår. Utredningen 5-årigt perspektiv. medän ett ett
detta främst relativt få livskraftiga svenskade dockär att ge men
rederierna bättre förutsättningar främst för investeringsbeslut och
beslut handlar vilken flagga fartyget skall föras under.som om
Branschen har i mycket tydliga ordalag lagt fram förslag med
denna innebörd. skall bidra till näringens utveckling börOm staten

enligt utredningens mening också de statliga åtgär-man anpassa
derna de den näring stödetså Beslutet böratt passar som avser.
första gången kunna användas det budgetåret skall1997när nya
förberedas. beslutet bör de ekonomiskaI ärstatenanges ramar
beredd ställa till förfogande under respektive år. Detta detgöratt
möjligt för rederierna kunna bedöma sin situation underatt en
längre tid vilket nödvändigt i så kapitalintensivårän ärett en
näring sjöfarten. Under perioden bör utvärderingsom en genom-
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planeringsperioders inrikt-för framtidatill grundföras och läggas

ning.
målentill påkommit framocksåUtredningen har ettatt par

sjöfartspolitiskai formförtydligasbehövapunkter skulle av nya
inrik-trafikpolitisktnäringspolitiskt ochbåde degällermål. Det

utformning.tade målens
attformuleringenmålet mednäringspolitiskanuvarandeDet

exportnäringkonkurrenskraftig attmöjlighetersjöfartens som
ochbör beståtill vara,skallbetalningsbalansSverigesstärka tas

följandekompletteras på sätt:

nivå,fall nuvarandehandelsflotta isvensk vartatt trygga en

högpåsjöfartskompetensmedförsörjningSverigesatt trygga
nivå,internationell

rederi-delarutvecklingskraftigastimuleravid behov avatt
näringen,

konkurrensförutsätt-utjämnainternationellt förverka attatt
flaggtillhörighet.olikamedmellan fartygningarna

attsjöfartspolitikenmålet itrafikpolitiska ärnuvarandeDet
utföraskanutrikeshandellandetsförförutsättningarskapa att

Måletkostnader.samhällsekonomiskatill lägstaeffektivt sättett
följande lydelse:delmål medföreslås omfatta två nya

konkurrensförut-Sverigefråntill ochsjöfartenatt sammages
trafikslag,andrasättningar som

sjötransportlös-effektivaskapaförarbetaraktivtSverige attatt
transeuropeiskatill detanknytningareffektiva trans-ochningar

förframkomlighetsproblemlösasyfteportnätverket i att
utrikeshandelns transporter.
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Utredningen föreslår vidare regeringen initiativ tillatt tar ett
fortsatt utvecklingsarbete mellan och sjöfartsnäringens olikastaten
intressenter.

sjöfartspolitiskaDet inriktningsbeslut utredningen föreslårsom
bör första i utvecklingen sjöfartspolitiken.ett Detstegses som av

dock angeläget fortsätta arbetet med finnaär former ochatt att
metoder för komma till med de långsiktiga konkurrens-att rätta
och trafikproblemen. intressantEn utveckling har kunnat urskiljas

arbetetunder i den Sjöfartspolitiska utredningen. Flera regeringar
har med sina sjöfartsnäringar stegvis utformat vad kan kallaman
samhällskontrakt Code of understanding conduct. Dettaor
gäller Finland och Holland. finns framtidDet sträckert.ex. en som
sig fem framåt,år alltså den period det fore-än utövermer som
slagna sjöfartspolitiska inriktningsbeslutet bör omfatta. De lång-
siktiga frågorna, frågan de internationella registren,t.ex. ärom av
betydelse lösa. Utredningen vill särskilt betona frågor haratt som
med världssjöfartens grundläggande struktur inte minstgöra,att
frågan hur de ombordanställdas villkor, miljön och sjö-om
säkerheten skall kunna förbättras, liksom frågan hur de ökande
statsstöden i västvärlden skall kunna reduceras och sikt av-
vecklas. arbete bl.a. SjöfartensDet Analys Institut genomförtsom

Sjöfartspolitiska utredningen bra faktabas byggaattger en
vidare på, både gällerdet världssjöfartens grundläggande förut-när
sättningar och problem nationella frågor sjöfartsnäringenssamt om
strukturproblem, marknadsfrågor, fmansieringsfrågor, liksom tra-
fikpolitiska frågor olika slag.av

8.2 Näringspolitiskt för sjöfartenprogram

Det näringspolitiska för sjöfarten utredningen härprogram som
i detalj redovisar syftar till de svenska rederierna ochattmer ge

sjöfartsnäringen helhet långtså möjligt konkurrens-som samma
förutsättningar andra länder och kompetensen inom sjö-attsom
fartsnäringen kan bibehållas och utvecklas.
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bemanningskostnadernaKonkurrensanpassning av

bemanningskostnadernaanpassningformen förnuvarandeDen av
mening brautredningensenligtfungerarrederiernade svenskaför

studierdeframgårvilketeffektivtadministreras sätt,och ett av
omfattasrederier140drygtdegenomförts. För avsomsom

nuvarandeeffektiv. Detden systemetkonkurrensanpassningen är
punkterändrasendastbibehållas och etthuvudsakföreslås i par

rederistöd,förNämndenhandhasfortsättningsvisoch somav
konkurrens-rederinäringensförNämndentillbytaföreslås namn

NRK.anpassning
miljo-oförändrad 400föreslåsanslagetnivåntotalaDen

medbibehållasavgifternasocialatill deoch bidragetkronorner
anpassning hardennaförkostnaderår. Statenskronor29 000 per

1989från årkronormiljoner150medminskatåren nästanunder
förkla-Enkronor.miljonertill 400550fråntill i dagfram avca

utflaggning,och ärfartygsförsäljningartill detta,ringarna utöver
sjöarbets-åtgärderdegenomföraställt krav att somstatenatt

överenskommelseträffade1992höstenmarknadens omparter
ombordrationaliseringarochkostnadsbesparingarbeträffande

svenska fartyg.
böruppfattningenframfört attrederistöd harförNämnden man

konkur-signalomregeringentillårligai sinåläggas rapport geatt
rationaliseringsarbetetförmånligblir sårensanpassningen att av-

utgångs-rimligmycketdettafinnerUtredningenstannar. envara
svenskadenbakgrundenminst attinteframöver,punkt mot av

medjämförtbemanningsnivåharhandelsflottan i dag somen
låg.mycketfartygandra länders är

dockinnebär sta-föreslår attutredningenändringDen senare,
mil-med 30minskar1996årfr.o.m.redanutgifter catens

minskar i utgångs-generelltanslagsnivånvarför settkronorjoner
vissnivå,nuvarandeförinommedger,läget. Detta enramen

budgeteradenuvarande ut-ökardettainflaggning statensattutan
gifter.

införabudgetåret 1997fr.o.m. ettbeslutatRiksdagen har att
kontrollhaangelägetdet attutgiftstak. Utredningen ärattmenar
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anslagsutvecklingen åren framöveröver och föreslår i enlighet
riksdagensmed beslut det ekonomisk taksätts ettatt en ram

miljoner400 kronor år under planeringsperioden samt attper
medel anvisas i form ramanslag fr.0.m. år 1997. Utred-ettav
ningen denna modell tillräcklig flexibilitet mellanattanser ger en
budgetåren och möjlighet hantera kostnaderna föratten en even-
tuell ökad inflaggning vad anslaget beräknats för.utöver Ram-
anslagsmodellen medger buffert % anslaget5en om av genom

kredit vilket inflaggning 10-tal fartygmotsvarar etten en av
2 miljoner kronor fartyg i medeltal den ordinarieutöverper

Skulle inflaggningen bli detta, bör det ankommastörre änramen.
på nämnden till regeringen inkomma med tilläggsäskanden.att

forsäkringstvångEtt avseende relevanta sjöförsäkringar bör
införas.också dag kan fartygsolyckaI med oförsäkrat fartygetten

innebära bärgningskostnader får stå förstora statensom om
fartyget oförsäkrat. Likaså det viktigt likformighet skapasär är att
mellan trafikslagen försäkrings-det gäller och ansvarsfrågor.när
Utredningen föreslår fartygvid valäven varuägamasatt ansvar av
bör utredas liksom EU-aspekter försäkringsfrågan. Regeringenpå
bör Sjöfartsverket i uppdrag i samråd Nämnden förmedattge
rederinäringens konkurrensanpassning, Sjöassuradörernas Före-
ning, Sveriges Redareforening och andra berörda utredanärmare
försäkringsfrågan och övriga redovisade frågor. avvaktanIovan
resultatet från denna utredning föreslås försäkringskravatt ett
avseende kasko- PI-försäkringar införs för de fartygsamt som
medges konkurrensanpassning.

Kaskoförsäkring rederiets försäkring själva fartyget. PIär av
förstår Protection and Indemnity Insurance och rederietsär

ansvarsförsäkring. kompletterarDenna kaskoförsäkringen och
skyddar rederiet i egenskap eller förhyrare visstägare ettav av
fartyg vid krav från tredje ersättning förpå sådana skadorman
och utgifter olika slag uppkommit i samband med driftenav som

fartygdet försäkringen kollisionsskador deni månt.ex.av avser
de inte täcks kaskoförsäkringen.av

10 15-1225
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tillfredsstäl-fungeraskall kunnautbildningssystemetFör att
utbild-tillhandahållakrav påutredningenlande föreslår attatt ett

omfattas konkur-rederierombord ställs på deningsplatser avsom
rensanpassningen.

fattarriksdagenutredningenföreslår ettframgåttSom att
särskildaställerinriktningsbeslut. Dettasjöfartspolitisktlångsiktigt

del redantill vissuppföljningdenstatsmakterna ikrav på nusom
konkurrensanpassningrederinäringensNämnden förförekommer.

huvud-vilkenNamnbytet visaruppgifter.vidgadevissabör ges
räkningförnämligenha,nämnden börinriktning statensatt svara

Nämndensproblemkomplex.dettahelaligger iför frågor som
rapporteringenårligaframför allt denändras såinstruktion bör att

vidgas.regeringentill
administra-föruppgiftenNämnden bör att ansvarasom nuges

de årligaförochkonkurrensanpassningentionen rappor-svaraav
bredarebetydligt änsättregeringen,tilldenna ettterna menom

närings-debakgrundminstintehittills skett,vad mot nyaavsom
föreslår.utredningenpolitiska mål som

konkurrens-införamöjlighetenharUtredningen attövervägt
harUtredningenrederier.enskildaivinstnivånefteranpassningar

lösning. Detsådanskäl talarövervägandefunnit emotdock att en
skulle kunnaframtidenisituationeruppkommadockkan som

kon-rederinäringensförNämndenuppläggning.sådanmotivera en
årligenuppgifteninstruktionsinbör i attkurrensanpassning ges

vinstnivånavseendeekonomirederiemasoch bedömaredovisa
föreslåvid behovkonkurrensanpassningmed och samt rege-utan

denpåbör läggasTill dettaåtgärder.erforderliga ettringen ansvar
utflaggningsbildenföljaenskilt ärendevarjeinämnden att uppnya

årligendetaljirederierenskildabedömningar göroch de samt mer
ingåendeocksåmedgerregeringen. Dettaförredovisa dessa en

utflagg-ochmed in-varierarkostnaderredovisning hur statensav
ningssituationen.

Utred-bibehållas.i huvudsakalltsåföreslåsNuvarande system
iändamålsenligheten denhar kunnat konstateraningen att nu-
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varande konkurrensanpassningen i bra, denärstort sett attmen
kan förbättras.

Utredningen föreslår därför nedanstående definition för fartyg
skall medges konkurrensanpassning.som

Konkurrensanpassning skall omfatta svenska lastbärande, last-
dragande eller lastslqutande fartyg, dock passagerarfartyg,

används utrikestrafik. Med utrikestrafik trafikisom avses som
betydelse för den svenska utrikeshandeln och den svenskaär av

tjänsteexporten.

föreslåsNämnden också, skäl finns, kunna besluta att ettom
fartyg inte bör omfattas konkurrensanpassningen. de fallIav
nämnden finner svenskflaggade fartyg statligt stöd i kon-att utan
kurrens med utländska fartyg med stöd bör konkurrens-ges
anpassning, bör det ankomma nämndenpå hänskjuta ärendetatt
till regeringen.

Utredningen redovisar författningsförslag hur denett som anger
föreslagna konkurrensanpassningen skall fungera.

Utredningen har i sina allmänna överväganden kon-angett att
kurrensneutralitet subventioner i grunden måste eftersträvasutan
för sjöfarten helhet. snedvridande effekterUppstår attsom genom

land sin flotta tvingas dock andra länder införavärnarett om egen
motsvarande regler i avvaktan bilaterala eller internationellaatt
överenskommelser träffas.kan Konkurrensförutsättningama i vårt

Östersjönnärområde och Nordsjön förväntas i dag inte på-- -
tagligt förändras vad gäller införandet statliga stöd sned-av som
vrider konkurrensen. sådanaOm regler införs bör tidigaresom——

den nämnden snabbt meddela regeringen detta.angetts nya-
Regeringen kan då precis i dag bilaterala förhandlingarupptasom
med det berörda landet.

Finansieringen den nämndens verksamhet börav nya som
hittills ske anslag kompletteras så nämnden med-attgenom men

finansiera den föreslagna utvidgade verksamheten medrätt attges
expeditionsavgifter rederierna för hanteringentas utsom av av
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lämpligkanfartygavgiftansökningar. Enderas envaraper
skulle kunnaåravgifterna sättasUtredningenmodell. att peranser

merkostnaderna.täckafartyg förkronormaximalt 000till 2 attper
meningutredningensenligtskattemedel börmedRundgången

deninnehållaformellrederierna rätt attupphöra att gesgenom
förtillinskulle betalatsavgifter, statensocialaoch deskatt som

erfar pågårutredningenEnligt vadigen.betalasdärefter ut enatt
arbetarSkattebetalningsutredningenutredningstatligsärskild som

förmöjligheterskatteuppbörd,för öppnarfram systemett nytt som
lösningar.sådana

påregeringenuppmärksammasammanhangetivillUtredningen
minskakaninflaggningensamband medikostnadervissaatt

skeppsregistret.svenskai detfartygregistrerabenägenheten att

kapitalkostnaderKonkurrensanpassning av

rederier ochantallitet ettmedstruktur storaRederinäringens ett
utred-framgåttaktualiserarrederierantal små avsomstort -

den all-inombehovöverväganden attallmännaningens ett av-
för deriskkapitalmedbidrakunnanäringspolitikensmänna ram

för dessaTillväxtmöjligheternarederierna.medelstoraochsmå
kapitalsådanttillgång påstärkasskullerederier avsevärt om

utnyttjaskunnamarknadsmöjlighetemaSkallkunde tryggas.
beman-konkurrensanpassningilångsiktighetförutommåste, av

i detfinnsdagstärkas. I när-kapitaldelenningskostnaderna, även
Utredningenkapitalmarknaden.möjlighetersådanaingamaste

minstintefunnitbedömningarnäringspolitiska atti sinadockhar
värdsjöfartsnäringeninom är attsmåföretagaredenna stora grupp

redovisat intetidigareutredningenuppmärksamma. Det är som
medelstoraochsmåför defartygfinansieraenkelthelt att nya

finansieringenförförutsättningarosäkraIntäkternarederierna. ger
andra inkomst-tilltillgångredan harsamtidigtinteom man

struktur-behovetdelsinnebärfartyg. Detta attbringande av
ochuppmärksammasmåsterederinäringeni självarationaliseringar

för för-diskuterasrationalisering börmotsvararandedels att en
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medlingen frakterna. Sådana rationaliseringar har sedan längeav
genomförts inom åkerinäringen. Motsvarandet.ex. arrangemang
bör kunna inom sjöfarten. Dessa allmänna strukturfrågorövervägas
bör därför studeras ingående.mer

Utredningen föreslår Sjöfartsverket i samverkan medatt
Sveriges Skeppshypotekskassa, Sveriges Redareförening och
övriga berörda i uppdrag analysera ochde smånärmareattges

rederiemas förutsättningarmedelstora för tillväxt.
Svenska rederier hade fram år 1989 möjlighet görat.0.m. att

avdragsgill avsättning till särskild investeringsfond s.k. fartygs--
fond för fartyg. De medlen skulleersättaatt avyttrat avsatta-
inom år från detutgången år avsättningen gjordes itre tasav
anspråk för nyanskaffning fartyg. Efter ansökan kunde Riks-av
skatteverket förlänga tilltiden år. till avdragsgillFör rättsex

tillavsättning fartygsfond krävdes den skattskyldige ställdeatt
bankgaranti halva fondavsättningen.motsvarande

förFartygsfonder innebär möjlighet rederier sålt fartygsomen
med realisationsvinst avvakta med fartygsanskaffning tillatt en

från affärssynpunkt.tidpunkt bedöms börDetmestsom gynnsam
uppmärksammas fartygsmarknaden normalt sådan detär attatt

ekonomiskt och köpa fartyg vid tidpunkt.sällan säljaär att samma
Avsaknaden till fondavsättning försvårar enligtmöjligheterav

utredningens anskaffningen fartyg till den svenskamening av nya
handelsflottan föreslår därför möjligheter tilloch utredningen att

form fondering införs under den femåriga pla-någon temporärtav
neringsperioden. form konkurrensanpassning ligger inteDenna av

utredningen inom nuvarande förmedvetenärsom om ramar- -
den svenska företagsbeskattningen. Bolagsbeskattningen sänktes

skattereformenpåtagligt i samband med för skulle kunnaatt man
bort särlösningar olika slag.ta av
Utredningen de skattemässigt förhållandevismedvetenär om

gälleravskrivningsregler i Sverige ochgynnsamma som som
under goda år sådana förekommer företag och ävennär ger- ~
rederier möjlighet kapital företags-bygga och begränsaatt upp
beskattningen i konsolidera och investera för framtiden.syfte att
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införandeeffekternatänka sigdärförkan ettUtredningen att avav
avskrivningsregler sådagens ettattfartygsfonder får vägas mot

handelsflottansvenskaför denfömyelseprogramlämpligt utformat
erinrasammanhangetvill i attUtredningenstimuleras.kan enom

prak-år. Ifartyg 15avskrivningstid förrekommenderad ärofta ca
skallvilketofta längre,lönsamhetdåliggrundblir dentiken av

avskriv-betydligt kortareoptimala,skattemässigtdeställas mot
rederierna.utnyttjassällan kanemellertidningstidema, avsom

närvarande disku-föri NorgeocksåkanDet nämnas att man
användas underfåskullefartygsfonderinföra enattterar som

Vidareframförts.harhär4-årsperiod, med argument somsamma
kontraktsavskrivningmedgemöjligheternai Norgediskuteras att

ytterligaretillmedavsättningdärtillochmed 20 % extra upp
modernareanskaffningstimuleramiljöfond förtill20 % att aven

miljövänligare fartyg.och
underinförsräntestödriktatocksåföreslårUtredningen ettatt

begränsasochfartygtvåmed högstrederierStödet bör5 år. avse
omfattaochdwt10 000och000mellan 1fartygtill om-ca

tillbegränsasRäntestödet börfartyg.förvärvochbyggnader enav
ochgällandemedjämfört ränta%3på högsträntenedsättning

Skeppshypotekskassan. Ut-Svenskavidlångivningentillkopplas
underårligenkronormiljoner avsätts20föreslårredningen att

Kommunikationsde-inomskerfinansieringoch5-årsperioden att
sköterNRKföreslårUtredningenansvarsområde. attpartementets

deframgårförfattningsförslag närmareutredningensoch isystemet
räntestödet.förföreskrifterna

rederinäringenförsärskiltdetalltsåUtredningen att nuanser
moderni-underlättasnabbt kunnaskäl förspeciellafinns att en

tillnyligenharRegeringenhandelsflottan.svenskadensering av
åtgärdertillväxtbefrämjandeförslagframlagtriksdagen om

medelstoraochför småriskkapitalförsörjningenbl.a.rörande
trygghet ocharbete,politik för ut-Enl995/96:25företag prop.

Sjö-näringdennaturligtvis kanveckling, vilket även somgynna
be-propositionenmed.arbetat Iharutredningenfartspolitiska

möjlig-bl.a.sjöfarten,berörakanflera förslaghandlas ävensom
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heten vid nyemission få riskkapitalavdragatt undergöra 2 år,ett
utvidgad kvittningsrätt för enskilda näringsidkare möj-en samt en

lighet utnyttja Industrifonden för vissa kapitalförsörjnings-att
objekt.

Utredningens förslag fartygsfonder och räntestöd tillväxt-ärom
inriktade och ligger i linje med regeringens förslag i övrigt.

Som följd utredningens tidigare förslag bör nuvarande in-en av
struktion för Nämnden för rederistöd ändras och kompletteras i
enlighet med det utarbetade författningsförslaget. Utredningens
förslag räntebidrag innebär behov ändra och kom-ett attom av

Ändringamaplettera gällande bidragsförordning. återfinns i utred-
ningens författningsförslag.

Installation katalysatorer svenska fartygiav

framgåttSom de allmänna övervägandena i kapitel 7av anser
utredningen tiden stegvis öka miljöanpassningenattnu mogen
inom sjöfarten. särskildEn närings- och miljöpolitiskt inriktad
satsning bör därför inledas syftar till på sikt stärka denattsom
svenska handelsflottans konkurrenskraft i miljöhänseende.

Särskilda medel för installation katalysatorer bör avsättasav av
och rederierna under 5-årsperiod. 40 miljonerstaten gemensamt en

kronor årligen föreslås sammanlagt utnyttjas fr.o.m år 1997. Den
sammanlagda insatsen under år blir5 därmed miljoner200 kronor.
Staten föreslås bidra med mellan 30 och 50 % katalysator-av
installationen och rederiet med mellan och50 70 %. Sjöfartsverket
har biträtt utredningen med underlagskalkyler, visar attsom en
sådan medelsavsättning skulle kunna innebära 10 % ca 20att
fartyg olika storlekar den svenska handelsflottan skulleav av
kunna förses med katalysatorer. Satsningen bör koncentreras på
fartyg med hög anlöpsfrekvens på Sverige. Utredningen förordar

färjor och lastfartyg igår regelbunden trafikatt prioriteras.tätsom
Sjöfartsverket bör i uppdrag utforma regelsystemet,attges
kostnadsfördelningen mellan och rederiernastaten samt att
administrera Finansieringen den statliga delen bör skesystemet. av
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Kommunikationsdepartemen-medel inomomfördelning avgenom
ansvarsområden.tets

Utbildning

marinensliksomhållersjöfartsutbildningencivilasvenskaDen
i sinafrämstUtredningen harinternationell klass.utbildning hög

långsiktigasjöfartsnäringensövervägandennäringspolitiska om
iutbildningarnanuvarandedefunnitkompetensbehovsamlade att

närings-formuleratändå nyttrimliga krav ettuppfyllerdag men
utbildningen.berördirektpolitiskt mål, som

pla-utbildningarnasjöutbildningi dagens ärproblem attEtt
förkanUtredningenvarandra.frångenomförs isoleratochneras

krav påökatinnebärdettakonstatera ettbarasin del sam-att
Sådanaeffektivare.samhälletsutnyttjai syfteordning att resurser

sjöutbildningframtidenssåfördjupasbörochhar tagits attinitiativ
likartade förut-ungdomarochställningstarkabibehålla sinkan ge

sig.utbildardesättningar änvar
såvälutbildningsansvarigasamtligaföreslårUtredningen att

Sjöfartsverket, Ma-gymnasieskolan,inomhögskolaninom som
informelltinrättarm.fl.Kustbevakningen ettgemensamt sam-rinen,

disku-kananpassningarochkravinomarbetsorgan ram nyavars
kvalitetskontrollenföransvarigtSjöfartsverket ärteras. organsom

samordningsansvaret.sigbör kunnasjöutbildningar taav
harutbildningarnainnehållet i ut-framtidadetdet gällerNär
behövakommeranpassningar attdragit slutsatsenredningen att

inriktning.nedanståendeföreslårUtredningenske.
läggerkapiteli 5 ännutidigareredovisatskravDe ensomnya

STCW-konven-densjösäkerhetenbetoning påstörre nyagenom
de interna-sådärförmåste attUtbildningarnationen. anpassas
förväntadegälleruppfyllas. Detsammakankraventionella nya

dessaföreslårUtredningen ut-miljöteknik. attochmiljökrav ny
förändrade beman-nivåer. Depå allatillgodosesbildningskrav nya

meningutredningensenligtställerombordningsförutsättningarna
kommunika-kunnande inomteknisktmycket högtkrav påockså
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tions-, navigations- och datortekniken krav på ledar-ävenmen nya
skap och teamutveckling. Sådana krav föreslås stegvis integreras i
utbildningarna.

det gäller den utrustning i dag ställsNär till utbildningenssom
förfogande utredningen angelägen peka på de kravär attom som
den tekniken ombord i fartygen ställer god, modern ochnya
ändamålsenlig Föreslårutrustning. Utredningen regeringenatt tar
initiativ till utbildningsanstalternassärskild översyn utrust-en av
ningsbehov.

fråga bl.a. framkommit under utredningens arbeteEn är attsom
kopplingen högskoleverksamhetens utbildande del ochmellan
forskningen inom sjöfarten oklar. Utredningen har uppfattat detär
så högskoleutbildade inte automatiskt har tillträde till vidareatt
forskarstudier behörighetoch forskning med den kompetens och

fördessa utbildningar Utredningen detta hinderettser som enger.
föreslår därförbredare forskning inom sjöfarten och dennaatt

fråga blir föremål för ytterligare belysning.
förslag framförtsAvslutningsvis vill utredningen beröra ett som

rederierna börSjöfolksförbundet. FörbundetSvenska attanserav
utbildningsfond för återkommandemedel tillavsätta en gemensam

kompetensutveckling. Utredningensjösäkerhetsutbildning och
frågaförslaget för dennaintressant,är att ansvaretatt menanser

delgivits förslaget.faller Sjösäkerhetskommittén ocksåpå som

Beredskapsplanering

Sjöfartspolitiska i sina överväganden funnitutredningen har att
åtgärderberedskapsskäl fortsättningsvis kan motivera vissaäven

inom sjöfarten i betydelse. Utred-motivet minskat någotäven om
inteningen den bedömningen viss planering bör skegör att en

hittillsminst beroende de fluktuationer i fartygsinnehavpå som
regeringenhar präglat det svenska skeppsregistret. tidigareDen

ochinledde sådan planering utreda förutsättningarnaatten genom
formerna fartyg utanför detför krislägen få tillgång tilliatt
svenska registret.
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med bl.a. svenskaträffar avtalföreslårUtredningen att staten
kanutlandsflaggade fartygmedberördarederier och övriga som

rederier harsvenskaFleraberedskapsplaneringen.iinpassa
skeutredningens meningenligtFinansieringen börfartyg.sådana

åtgärderna kan liggadåanslag,Försvarsdepartementetsöver anses
och beredskaps-försvars-totalaför samhälletsinom ramen

planering.

Sjofartsnettot

konstaterakunnatanalyserstudier ochi sina attUtredningen har
och förekonominsvenskaför denbetydelsesjöfarten har stor

hel-dock inteekonomiska måttNuvarandefolkhushållet. enger
sjöfarts-s.k.bild. Deträttvisandehelthellertäckande och inte en

Statistiska Cen-utvecklas.måttochdärför ändrasbörnettot nya
Föreslårutredningenocharbetesådant atthar inletttralbyrån ett

arbete.i dettamedverkamöjlighetberörda attparter ges

Övrigt

desynpunkteri deharrederierenskildaochSjöfartsnäringen
for-berörfrågortvåuppmärksammatutredningentilllämnat som

frågan gälleroch inom EU. Dennärområdeihållandena vårt ena
på färjornaombord, främstskattefria försäljningenden varorav

24-timmarsregelngällerfråganandrafrån Sverige.till och Den
taxfree-frågan.deli sig är en avsom

taxfree-försäljningen kommerkan konstatera attUtredningen att
särskildadockUtredningenjuliupphöra den 1 1999. att om-anser

färjenäringen ochsvenskafinns för denställningssvårigheter anser
kontakteroch iutvecklingenföljerregeringenangelägetdet att

strategilämpligsamrådetDanmarkFinland ochmed främst om en
devärderabetydelsealltframförområde.detta Det attär av

ned-eventuellutrikeshandelntrafikmässiga effekter för som en
få.dragning trafiken skulle kunnaav
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8.3 Trafikpolitiskt för sjöfartenprogram

trafikpolitiska förDet sjöfarten utredningen läggerprogram som
fram syftar till sjöfarten bättre och med andra trafikslagatt ge mer

Ävenlikvärdiga konkurrensförutsättningar. i dessa avseenden är
långsiktiga och stabila spelregler betydelse.störstaav

trafikpolitiskaDe målen

Utredningen har i sina överväganden anfört de trafikpolitiskaatt
målen för sjöfartens del principiellt riktigt utformade ochär att
sjöfarten i allt väsentligt uppfyller dessa mål. bakgrundMot av
den europeiska trafiksituationen det trafikpolitiskaoch pågående
arbetet inom framgått, före-EU vill dock utredningen, redansom
slå några preciseringar det mål behandlar transporternaav som av
utrikeshandeln. fasta de nationellaprecisering börEn ta mer
förhållandena och ytterligare precisering bör tydligt markera deten
europeiska och internationella beroendet. Utredningen föreslår så-
ledes följande mål och delmål i detta avseende.

Målet för den statliga sjöfartspolitiken bör skapaattvara
förutsättningar för kan utföraslandets utrikeshandel på ettatt
effektivt till lägsta samhällsekonomiska kostnader.sätt

Sjöfarten Sverige skall konkurrensförut-ges samma-
sättningar andra trafikslag.som

Sverige skall aktivt arbeta för effektiva sjötransport-—
lösningar inom och effektiva anknytningar till detEU
transeuropeiska transportnätverket i syfte lösa fram-att
komlighetsproblem för utrikeshandelns transporter.
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Infrastruktur

infrastrukturtraditionellasjöfartensUtredningen kan konstatera att
Sverige.utbyggd i Deväloch hamnargäller farledervad är

Sjöfartsverketsframförs ifarledssystemetkompletteringar somav
och börvälmotiveradeutredningenenligt närlångtidsplan är
genomföras.kunnamed berördaträffatslösningarfinansiella parter

hamnamasframgårhamninvesteringarplaneradeDe avsom
framtiden kommerhamnväsendet iindikerar även5-årsplaner att

har ingenUtredningencentral roll ispela transportsystemet.att en
uttalandenågotområdedetta än attpåanledning göra annatatt

i Sverige,hamnsystemmarknadsbaseratviktenunderstryka ettav
Äveninvesteringarna.förstyrandebehovdesstrafiken ochdär är

transeuropeiskatill detanknytningSverigesnaturligtvishär är
betydelse.centraltransportnätverket av

landinfrastrukturensuppmärksammatocksåUtredningen har
allmännaDeneffektivt sjötransportsystem.förbetydelse ettstora

och från ham-tilltrafikenochhamnamahärvidslutsatsen är att
Utred-trafikverken.förplaneringsparameterviktigutgörnama en

övervägandeni sinaKommunikationskommitténföreslårningen att
särskildjärnvägsprojektoch ärsådanasärskilt beaktar väg- som av

dettillkopplingarnaforhamnamaochsjöfartenförbetydelse samt
fungerandefå välsyftetransportnätverket itranseuropeiska att

transportkedjor.

avgifterochkostnadsansvarSjofartens

detkostnadsansvaret itrafikpolitiskadetuppfyllerSjöfarten
trafik-grad någotsannolikt i högreochfullt än annatnärmaste ut

medger full kost-konstruktionSjöfartsavgifterna harslag. somen
sned-mycket småinnebärsamtidigtnadstäckning sättett som

kanavgiftssystemetjusteringardevridande inslag. Utöver somav
diskuteradetidigareochEU-anpassningenförnödvändigabli
utredningenföreslårrabattermiljörelaterademiljöavgifter eller

detdäremotUtredningen ärförändringar.därför inga attanser
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de trafikpolitiska målen kostnadsansvarsprincipenangeläget ochatt
tillämpas fullt och likvärdigt för trafik-på övrigasätt ävenettut

Med strikt tillämpning skulle effektivareslag. sådanen mera en
samhällsekonomisk styrning kunna åstadkommastransporternaav

skapas för i avgiftssystemetoch också bättre förutsättningar att
miljöeffekter.internalisera trafikens

miljöavgifter formUtredningen föreslår således eller någonatt
sjöfartsavgiftema införs under förut-miljörabatter knutna tillav

ochför trafikslagmotsvarande tillämpning övrigasättning attav
Sjöfartsverketsjöfart.missgynnassjöfart intesvensk mot annan

och redovisa detutforma konkret förslagi uppdragbör ettattges
Kommunikationskommitténstid medregeringen i sådantill att en

sin helhet samordnadför transportsektorn ikommande förslag
stånd.kan komma tillbedömning

ransportstödetT

dettransportstödet,det nuvarandeUtredningen föreslår att om
konkurrensneutralitet skapasomarbetas så reellkvar,skall attvara

kan,sjöfart.järnvägstrafik respektive Dettaochmellan väg- som
börfleraåstadkommas Detberört tidigare,utredningen sätt. an-

denna klartKommunikationskommittén utifrånkomma på att an-
uppfyller kravet påförslagframförutsättninggivna ta ett som

konkurrensneutralitet.

åtgärderVissa8.4 gemensamma

bådeberöravsnitt samlat förslaghar i dettaUtredningen som
sambandenoch därtrafikpolitiska frågornäringspolitiska och

dellägger i dennaUtredningensärskilt påtagliga.mellan dessa är
ochinternationellt arbeteförstärktåtgärder förfram förslag ettom

inom sjöfarten.forskning utvecklingochom
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Internationellt arbete

utredningeninom sjöfarten har,internationella arbetetDet som
överväganden, mycket betydelse-allmännastarkt i sinabetonat en

full roll.
finna densökaangelägetframstårDet är attmestsomsom

övriga medlemsstatermed EU:sSverige tillsammansstrategi som
konkurrens-internationellasjöfartensvadkan sig kring avserena

situation.
berör sjöfartens olikabetydelseandra fråganDen storav

regelsystemende allt viktigareliggertekniska frågor. dettaI om
områden verkardessautbildningmiljö, InomSjösäkerhet, m.m.

sjöfartsorgan IMO.FN:s
strategilångsiktigt hållbardel baraför sinUtredningen enser

förförutsättningarskapainom EU gemensamtoch det attär att
mycket strikthandelsflottorsamtligastärka EU-staters genom en

EU-anpassningarochinternationella reglertillämpning avav
medlemsstater sågenomförs samtidigt i EU:sdettadessa och att

möjligt.snart som
diskussionerflera år pågåttsedanEU harInom om gemen-

stärka medlems-i syftesjöfartspolitikenåtgärder inom attsamma
del aviserathar för sinKommissionenhandelsflottor. ettstaternas

sjöfartspolitik före års-framtidaEU:sstrategiskt dokument om
skiftet 1995/96.

införangelägetutredningen detMed till dettahänsyn attanser
svensk uppfattningformuleradokumentpresentationen EU:s enav

sexpunkts-nedanståendeföreslårutredningenfrågor ochi dessa
strategi.

kraftfullt verkastrategi börförsta delen i dennaDen attvara
illojal konkurrens,innödvändiga åtgärderför attsätts motatt

goda socialastödjadålig miljö,Sjösäkerhet ochbekämpa låg att
ombordanställda.förvillkor de
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för-bör initativ tilldelen i strateginandraDen taatt envara
stödgivningenomfattande inom EUdjupad diskussion denom

inledda arbetet.OECD redandärmed förstärka det inomoch

redanförstärka detstrategin börelementet itredjeDet attvara
regelutvecklingi främst IMO:ssvenska engagemangetstora

grund för fortsattmiljöområdetochsjösäkerhets-inom ettsom
medlemsstater.inom EU:smed tillämpningenarbete

med-eftersträva EU:sdel strategin börfjärde iEn attattvara
och medregelverkimplementerat IMO:ssamtidigtlemsstater

anlöper medlemsstaternafartygkontrollerakraft söker att som
hamnstatskontroll-s.k.gällande krav. Detockså uppfyller

bl.a.utanförländer EU,ytterligaresamarbetet omfattar ett par
Utredningen kan konstateraPolen.Kanada ochNorge, att en

många årverkningsgrad sedanhögmedsådan kontrollapparat
olikamellan hamn-ökad samverkantillämpas i USA. Enäven

Regeringen böreftersträvas.världen böristatskontrollsystem
initiativ inom EU.sådanakunna ta

enligt utredningensstrategin börsvenskafemte delen i denDen
frågan hurlåtainom EUmening pröva ettävenatt omvara

kunna utformassjöfolk skulleEuropaavtal förrenodlatmer
samtligaförgäller EU:savtalmed ITF. Ettgemensamt som

förkunna jämnaskullemedlemsstater vägen ett gemensamt
förFörutsättningarnalängre sikt.fartygsregister påeuropeiskt

kunnaskullevärldsavtal prövas.ävenett

bandenstärkaomfatta frågansjätteStrategin bör för det attom
Östersjön sjöfarts-i deNorden ochinommellan runtstaterna

olikauppträdande imed sikte påpolitiska frågorna gemensamt
internationella organ.

för-gäller sjöfartenstidigare berörtfråga utredningenEn som
tillsätta arbetsgruppsäkringsfrågor. Förslaget att somenom
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belyser dessa frågor innebär sikt Sverige kanpå ävenatt agera
internationellt på detta område.

direkt konsekvens den före-Utredningen föreslår, som en av
Sverige med så kraft möjligtslagna svenska strategin, att stor som

hamnstatskontroller. Enligt det europeiska avtaletgenomför om
granska deförbinder sig länderna 25 %hamnstatskontroller att av
land. mål hartill respektive Dettautländska fartyg kommersom

ingår det iutredningen erfaritSverige. Enligt vaduppnåtts i nu
inspektionsverk-sinytterligare förstärkaSjöfartsverkets planer att

forinomhamnstatskontroller och åtgärdersamhet vad ramenavser
sjösäkerhets-och IMO:sutbildningskonvention STCWIMO:s

vikt lämnaSverige det ocksåresolution ISM. För är attstorav
Östersjön deinom ochuppgifter till övriga EU runtstater om
Utredningeninspektionsarbetet. harerhålls ierfarenheter som

de baltiskadet stöd till bl.a.samarbete ochuppmärksammat det
flera harSjöfartsverket sedan årsjöfartsmyndigheterstaternas som

uppgift iviktiginsatsersig i och dessa ävenengagerat som enser
framtiden.

Forskning och utveckling

förbetydelse kun-strategiskharForskningen inom sjöfarten stor
näringspolitisktochtrafikpolitisktbådeskapsutvecklingen om

viktiga frågor.
sjösäkerhet,handlar detområdetPå det trañkpolitiska om
haroch frågorvintersjöfart, lasthanteringmiljö, göraattsomm.m.

transportslag behovsjöfartens unika förutsättningarmed utansom
olikainfrastrukturensatsningaromfattande statliga samt omav

frågor.samhällsekonomiska
kompetensdet ochområdet handlardet näringspolitiskaPå om

gäller ekonomi ochsjöfartsnäringen helhet.utveckling Detsomav
fartyg ochkonkurrenskraftiga last-mycketlikamanagement men

hamnnäring.konkurrenskraftigningstekniker samt en
och inte hellerhelt enkeltutredningen det inteDet är sersom

Behovetdessa områden från varandra.nödvändigt särskiljaatt av
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området kan stödja utvecklingenforskning det trafikpolitiskapå
Forskning hög-sjöfartsnäringen och viceinom t.ex.versa. om

kanhållfasthet drift och andra egenskaperhastighetsfartygs i
dessa fartyg.sikt bidra till utvecklingenlängre av

tillfredsställelse konstateraockså medUtredningen kan att
rederiersvenskautvecklingsarbetet inom mångaforsknings- och är

utredningenutvecklingområden,i världstopp på flera en som
bli bestående.hoppas kommer att

genomförtstudier utredningenefter deUtredningen kan som
dettastatligtökatkonstatera behovetatt om-engagemangav

påtagligt.råde mycketär
i uppdragregeringen KFBdärförUtredningen föreslår att ger

ochsjöfartsnäringen NUTEKSjöfartsverket,medtillsammansatt
näringspolitisksamladframarbetaövriga berörda partersamt en

integreradsjöfarten,forskningsplan föroffensivtrafikpolitiskoch
område.forskningsstrategier dettamed EU:s

uppbyggnadenfråganingåarbetet börI prövaäven att avom
omfattaUppdraget börkompetenscentrum.sjöfartens ävenett
tidigaremed vadi enlighetforskningsbehörighetenfrågan somom

framgått.
förförfogande FoU-tillytterligareställabörStaten resurser

sjöfartsnäringen, i likhetförutsätterutredningenverksamhet och att
med beloppfinansieringenbidrar tillgäller,vadmed somsom nu

insatserna.de statligamotsvarar
denochför de formerinombör skeGenomförandet ramen

forsknings-denbeslutat iriksdagenorganisation senasteomsom
ansvarigamedel börPrioriteringenpropositionen. göras avav

be-harriktlinjer riksdagenenligt deforskningsmyndigheter som
anvisas.kommermedelsramarinom deslutat och attsomom
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.Sjöfartsverkets roll

och därmedSjöfartsverket har företräda sjöfartens intressenatt
behandlar, alltsåomfattas båda de huvudomrâden utredningensom

det trafikpolitiska området. Verket bördet näringspolitiska och
med inriktningenligt utredningens mening överväga att samma

trafikpolitiska utvecklai dag gäller för verkets engagemangsom
samrådsformerna det näringspolitiskakontakterna och även

fältet.
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effekterFörslagens9

effekternabedömdadekapitel berörsavslutandedettaI av
forslag.utredningens

utred-villlångsiktiga verkanförslagensåskådliggöraFör att
-Svenskframtidsbildsärskildredovisainledningsvisningen en

utarbetatsuppdragutredningenspåinförsjöfart år 2002 avsom-
användsmetodikGöteborg. DenRolf Nilsson,sjökapten som —

år.fall 5i dettatillbaka,försökscenariotekniks.k. attär ett se—
effekternasöka belysaförsammanhangi olikaanvänds attDen av

förslag.samlatett

2002införsjöfartSvensk9.1
NilssonRolfav

sjöfarts-5-årigadetkvarhalvårviskrivs hardettaNär ett avca
näringspolitikochtrafik-avseendeinriktningsbeslutpolitiska som

innehöllBeslutetår 1996.beslutaderiksdagensvenskaden om
ochsjöfartensvenskautveckla denkunnaföråtgärderkonkreta att

ocksåfannsperioden. Detunderkonkurrenskraftigden engöra
långsik-fastställaförplattform ännuskapaambition att meratt en

stödformerdesjöfart,svenskförförutsättningar utantiga sommen
ochkortnödvändiga iskäl insågflera ett1996år varaavman --

perspektiv.medellångt
svenskförframtidenhurblivit ochresultaten utVad har då ser
flertalharfem årende ettUtvecklingen styrtssjöfart senaste av

betydandehaftsjälvklartinitiativensjöfartspolitiskadedärfaktorer
omvärldsfak-andrafinnsområden. Detflestainom deinverkan

sjöfartsnäringenpåverkatpositivt,huvudsakligenockså,torer som



308 Förslagens effekter SOU 1995:112

i finns dock inslag i sjöfartens ramförutsättningar ochSverige. Det
struktur delvis hämmat den positiva utvecklingen och somsom
fortfarande skapar bekymmer.

utvecklingsarbeteFortsatt

intressenter inom sjö-inriktningsförklaring, ochDen partersom
utvecklat och underteck-fartsnäringen och gemensamt,staten som

ansvarsområden mål-framför allt ochnades harår 1997, avgränsat
utveckling.forskning ochutbildningsättningar inom samt

åtagandelångsiktigtkommitFörklaringen har ettatt ses som
för utveckla förstatsmakternas sidafrån näringens ochbåde att en

samverkan för-transportnäring. fördjupad ochEnsamhället viktig
har åstad-och statsmakterrederinäring, lastägareståelse mellan

bildades under år 1996.forumdet maritimakommits somgenom

forskningUtbildning och

bl.a. kraftigår innebarbeslutet 1996sjöfartspolitiskaDet en
tillämpadochbåde grundforskningtillökning resursernaav
har ocksåsjöfartsinriktade forskningsprogrammetforskning. Det

och sjöfartsrela-mellan forskningfungera brokommit att ensom
Sjöfartshögskolan.och denhögskolanterad utbildning inom nya

yrkeshögskolereformenmedstånd i sambandkom tillDen senare
sjöutbildningarna.de operativaoch organiserar

för utbildningsamhälletssamordningdennaAtt resurserav
genomföras samtidigt denkundemaritima områdetinom det som

visat siginfördes, harSTCW-konventionenreviderade vara
införandeteknik ochUtvecklingmycket positivt. nyaavnyav

effektivitets-samtidigtunderlättadesmetoder för undervisning som
kunde efter be-resursförstärkningvinster gjordes och sättas en

och samordnad planering. Sammantagettydligt övergripandemer
hållersvenska utbildningsorganisationenhar detta inneburit denatt

Sverige mycket tidigtinternationella klass ochhögsta att ett
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internationelltlistanvita listapå IMO:sstadium övertogs upp
behörigheter.godkända

Handelsflottan

1996.åri daghandelsflottansvenskflaggade änär störreDen
1990-talet.börjaniungefär likafartygAntalet stortär avsom
iökat inteocksåombordanställda harAntalet sammamen

ochrationaliseringarframför allt påberorutsträckning. Detta
flexibla färjorModernafárjesjöfarten.inomstrukturförändringen

antaletinneburithargodstransportökad tonvikt attoch en
dockSamtidigt harminskat.intendentureninombefattningshavare

ökat.driftbemanningenpersonalbehovet inom
inled-flaggunder svenskexpansionenförhämmande faktorEn

medsambanduppdagades isjöfolkden brist påningsvis somvar
sjöfartspolitiskaefter detinflaggningstrendeninitialaden att pro-

Stora det faktumochpensionsavgångar attbeslutades.grammet
arbetssökanderegistreradefannsde sjömänmånga somsomav

tillkrävdes ställdeerfarenhetochutbildninghade deninte som
maskinseniorbefäl ibristenallt blevFramförproblem.stora

tankfartygserfarenhet akut.med
medsvårigheternaalltmer attvi ocksåharårUnder settsenare

dockfartyg. Dettasvenskflaggade är ettombord isjöfolkbehålla
Deninationer Europa.mångamedharviproblem gemensamt
revi-med denochökade isjöfolkpå attinternationella bristen

samtidigtgenomslagskraft,fickSTCW-konventionenderade som
Blandvärlden.håll iflerapåeffektiviseratshamnstatskontrollerna

attraktivablivit mycketsjöbefálsvensktinnebär detta attannat
marknaden.internationelladen

SverigeIfram inom EU.därförhållerkrafttag att tasNya
ochresultatutbildningssatsningarnade ökade attbörjar genu
frånmed avgångarnai nivåi dagbefälnyutexamineradeantalet är

handelsflottan.svenskflaggadeden
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Sverigebaserad sjöfart

relativt begrepp har blivit alltmer vanligt efter handDetta somnya
utländska investeringar och företagsetableringar inom sjöfartsom-

Skälen generellt före-rådet ökat. till intresset detär gynnsamma
däribland företagsbeskattningen, EU-med-tagsklimatet i Sverige,

medlemsstaterna ilemskapet, närheten till de och kommandenya
ökande aktiviteten inom den svenska sjöfarts-den alltmeröst samt

miljön.
miljö påverkas till del det entreprenörskapDenna stor av som

utrikeshandelsberoende nationhistoriskt i mycketframväxt en
konkurrensnackdel avståndet sinaklar i tillindustri harvars en

kunnandegrunden till kompetens ochmarknader. har lagtDetta
andrakan utnyttjas påinom de flesta sjöfartssektorer, ävensom

hållersjöfartens infrastruktur påställen internationellt där ut-att
offensivanäringen ochvecklas. De sats-staten gemensammaav
internationellamiljö harutveckling denna ökat detningarna på av

väl-sjöfartsföretagsvenska innebär dettaalltmer.intresset För ett
riskkapital.ytterligaretillskott påkommet

Hemmamarknaden ökar

inleddes i slutet 1990-utvidgningDen EU östermot som avav
förSverige i allmänhet ochbetydelse förtalet mycketär storav

Även denfullvärdig medlemsjöfarten i synnerhet. Euro-avsom
inte nackdelenpeiska Unionen försvinner att geo-av vara en

med litet underlag.grafiskt perifer marknad
EU-perspektiv medinnanhav iMed utvidgningen får vi ett en

miljoner invånare. skapardelmarknad omfattande 50 Dettaänmer
internationellaoch investe-förutsättningar industriexpansionför

blirunder utvecklingSverige. pendelsjöfartringar i Den ärsom
Finlandförbindelser mellan Sverige,finmaskigtalltmer nätett av

Östersjöländerna indu-forna Sovjetunionen. deloch i det En större
integreradetillsammans med rederier utvecklatstrier har transport-
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Östersjön tilloch framsidorbådapåfabrikermellansystem av
och EU.avsättningsmarknader inom utom

miljöochTrafik

nationelltsåvältrafikslagenmellankonkurrensneutralitetskapaAtt
iuttaladesambitionernainternationellt sam-somavvar ensom

riksdagensjöfartspolitiskadet programmet antogsmedband avatt
Kommunikationskommit-ytterligareförstärktesår 1996. Denna av

årkom någotbetänkandeténs senare.som
barabetydligt svåraredock änsig attvisadeProblemen vara

genomlysandeavgifter. De rapporterolikafråga meromvara en
kon-snedvridningenvisarårunderfram attlagts avsenaresom

deltilltransportslagen ärolikamellan de storkurrensvillkoren av
faktumDetofta missgynnas. attsjöfartenochstrukturell attnatur
tillfälligt,åtminstoneoch järnvägar,isamhällsinvesteringar vägar

fortfarandeocksåarbetstillfällen tungtmånga väger —genererar -
arbetslöshet.medbrottas storinom EU ännu ensom

konkurrenssned-tilldirekt lederfalluppenbaraDe mest som
hafttill, vilketdocktransportstödet, har rättatsvridning, ent.ex.

konkurrera.möjlighetersjöfartenspå attinverkanpositiv
internationellochgenomslagbådeharKatalysatorrabatten gett

svenskflaggadedehälftendaguppmärksamhet. I är närmare av
svenskaanlöperfrekvensmedochregelbundetfartyg storsom

får miljö-ocksådessakatalysatorer. Attmedutrustadehamnar
åtmin-täckerumgälderandrahamnavgiftersåvälrabatt på som

ka-installationkapitalkostnaderökadededelvis avsomstone
hari Nordeuropaframför alltländer,Fleramedför.talysatorer

inom EUintensivthåll arbetarsvensktoch frånpåhakat man
tillfartyg,obligatorisktskall bli attkatalysatorreningför att

inom denhuvudsakligendemmedbörja opererarsom
renings-marknad förökandealltmerUnionen. DennaEuropeiska

far-installationskostnadeninneburitocksåharanläggningar att per
minskat.tyg
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Internationell konkurrens

finns i dagDet utjämnande trend för kostnadsskillnadernaen
mellan olika fartygsregister. beror på flertal faktorer.Detta ett

regelverk i kraft internationellt.De trättnya som-

effektiva hamnstatskontrollen.alltmer utökade ochDen-

Östern,snabbt ökande levnadsstandarden i Fjärran varifrånDen-
världshandelsñottan hämtas.sjömännen imerparten av

effekt.STCW-konventionen har börjat EttrevideradeDen ge
övervakningsmöjligheterkontroll- och IMOresultat de ökadeav

och kompetensmed brister i kunskapfått antalet sjömänär att
världshandelsflottan. konsekvens ocksåminskat markant i En är att

vilket medförti världen,det i dag utexamineras färre sjömän en
till sjöss.befattningshavareglobal brist kompetenta Denna

till lönekost-efterfrågan har lettändrade situation utbud ochav
utvecklingsländer på fartyg inadsökningar för sjömän frånäven

internationella register.
lågprisbesättningar för-förfinna rekryteringsområdenAtt nya

sådanafinna länder idet faktum detsvåras svårtär attatt om-av
vitamed på IMO:sbehörigheter finnsråden utbildning ochvars

delNordamerika ochområdenlista. I Europa, storen avsom
Östern effektiv detsåhamnstatskontrollenFjärran ärattär numera

personal behörig-troligt fartyg bemannat medmycket att ett vars
upptäckasheter inte finns med på denna lista kommer att av myn-

stilla.digheterna, läggasoch därmed riskeras att
få villochblivit marknadsargument,Säkerhet har inte attett

självklarhet tillsam-det skall bli Säkerhet skallett. somvara en
den kvalitet last-med kompetens och tillförlitlighet ger sommans

allt utsträckningoch ieller efterfrågar, störreägaren passagerare
tankfartyg,betalar för. framför alltgällerDetta passagerartrans-

Ävenhögvärdigt gods.medoch nischtrafik, framför alltporter om
alltmer ochlastägare varandra samverkanoch redare signärmar
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utslagsgivandelägsta prisfortfarandedocksåallt vanligare,blir är
sjötransporter.flesta andradeinom

arbeteInternationellt

framtids-positivinte barasjöfartspolitiska programmetDet engav
signal tillviktigocksåsjöfarten. Detsvenskadeninomtro engav

transportslagviktigtsjöfartenSverige äromvärlden. ettattanser
iocksåbeslutatdärförharochbetydelsefull näring attoch en

lång-iochi kortarebådesjöfart ettsinpåhandling ett mersatsa
perspektiv.siktigt

Satsningarna är storagådock valt väg.harVi menatt egenen
har visatResultatetregister.internationellt attingetinnehåller

mål.uppnå våraskallviförbehövsdetta inte att
de 8-10blandhandelsflotta ärdagiSverigeFrån styrs somen

likaVi harflaggor.olikafleraundervärlden,i änstörsta om
sjömän.norskafinnsdetsysselsattasjömänsvenskamånga som

internationellt.uppmärksamhetochintresseväckt bådeharDetta
i ochvilkenflaggunderflottarelativt blygsammavårTrots egen -—

SverigepålyssnarNordennationella idensigför största manär -
IMO.internationella foraiochEUinom som

handelsflottansvenskaför denDagsläget

försäljningskattefrislopandebeslutettidigaredetAtt upp-avom
utred-Defarvattennordeuropeiska väntat.färjor iförsköts var
vilkapåkonkretvisade1998under årredovisadesningar som

skulletaxfree-försäljningenslopandekonkurrensnackdelar ett av
brittiskadeoch öarnaSkandinavienindustrier iförmedföra

medstigaskulleFraktprisernakontinenten.påindustringentemot
ochminskaturtäthetenfárjelinje,beroendeoch %10 40mellan

öka.därmedskulletransporttiderna
NordeuropaiRoRo-fárjorförsäkerhetskravenregionalaDe nya

ifárjerederierkostnader förmedförde också högre opererarsom
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dessa Fartygen blir dyrare andrahandsvärdet ökar ivatten. utan att
Åmotsvarande grad i internationellt perspektiv. andra sidan harett

de skärpta reglerna varit bidragande orsak till konkurrensenatten
från färjor under lågkostnadsflagg och från färjekonkurrens på
grund det fria cabotaget inom inte fått den omfattningEESav som
befarats.

Att EU medgivit ytterligare tidsfrist för taxfree-försäljningenen
motiverades med sjöfarten och industrin tillsammans behövdeatt

förtid utveckla införaoch sjöbumaatt transportsystem.mer nya
Detta och det framför allt säkerhetsskäl motiverade önskemåletav

och godsbefordran innebär denatt attom separera passagerar-
utveckling inleddes bl.a. under andra hälftenStenasom av av
1990-talet verkligen tagit fart.nu

Inom framtid kommer de flesta passagerarlinjer inära störreen
Nord- och trafikeras snabbgåendeVästeuropa att av passagerar-
fartyg med lastutrymme huvudsakligen for personfordon. Trailers
och tågset befordras med särskilda fraktfärjor. framför allt iDen
Nordeuropa och konferenstrañken sker i alltviktiga nöjes- större

kryssningsfartyg.utsträckning med renodlade
Linjetrafik mellan Sverige och kontinenten sker med snabba

konventionella fartyg i där vikt har lagts vidett system stormen
minimerad tid i hamn och smidigt lastflöde tenni-ett genom
nalerna. har flera utvecklingsprojekt redan realiserats därI Sverige
rederier, lastägare hamnar tillsammans driveroch system som
kraftigt minskat transporttider och kostnader.

dock sin realisering: SjötransporterNästa väntar ännusteg
mellan och Nordamerika mindre fyra dygn.Europa ännorra

svenska rederier med mindre bulkfartyg denFör kom sjöfarts-
politiska utredningen förslag imed tid. Flottans medel-rätt rätt
ålder började bli alarmerande hög samtidigt EU-medlem-som
skapet i princip fritt tillträde till den inre marknaden viagav

inreEuropas återuppståndna möjligheternaDevattenvägar. att
fondera medel för anskaffning kan skräddar-nytt tonnageav som

för denna trafik ochmellan kontinenten Norden skulle kunnasys
möjligheter.storage
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led allvarlig skadarederiverksamhetenSverigebaserade närDen
upphörde. Sedanfartygsfonderingtillmöjligheternasin tidpå

förslag harsjöfartsutredningensåterinfördesmöjlighetersådana
investeringar påplanera sinakunnatrederinäringensvenska ettden

Eftersomförståndigarebetydligtsamhället sätt.rederierna ochför
ombyggnaderochandrahandsköpnybeställningar,förprisnivåerna

lågkonjunk-underhögkonjunkturunder% högre änligger 50-100
fartygsför-rederiföröverlevnadskravdet attettär etttur anpassa

konjunkturcykel påefterfartygsanskaffningarochsäljningar en
inom sjö-Prisförändringamaräkenskapsår.förställeti5-6 år, ett

näringar.andrainomvåldsammarefarten änär
åtgärdergenerellamed dekombinationiRäntebidragssystemet,

infördes underföretagoch medelstorasmåutvecklingför somav
betydligttillbidragit1990-talet, harhälftenandra merenav

fmansinsti-ochfrån bankernasfartygsfinansieringpositiv syn
och vinyetablering,forförutsättningvaritsida. harDettatutens en

fotfäste påskaffat sigharflerakan i dag entreprenöreratt nyase
marknaden.

redaremellansamverkanbehovetharSamtidigt närmareav en
nyetablering ochvidfaktorviktigarealltblivitoch lastägare en

håll förtvågårUtvecklingenfinansiering nytt tonnage. nuav
tvåmöjligenknytsdel stora,bulkrederier. En nära stor,mindre en

starkaolikapooler medsamlas ioberoendeAndralastägare. mer
fåttrederiersvenskainneburitharformeringarband. attDessa en

tidigarePoolernaimarknadsposition Europa.betydligt bättre som
sedan,några årrealiserades fördecennieridiskuterats ensom

sjöfartspolitiken.följd dendirekt nyaav
år 1995redan innanhadekusttankflottansvenskaDen en

marknadsandel i påEuropa nästanmedställningstarkmycket en
modernttredjedelartill tvåbestod då tonnageFlottan25 %. av

moderniserat,visserligenäldre,tredjedel tonnageoch till aven
äldre har1970-talet. Dessapåtidigthuvudsakligen byggts nusom

till mycketsjöfarteninvesteringsklimatet inomdettack nyavare
meddel tonnaget.nyttersattsstor



316 Förslagens effekter SOU 1995:112

Sverige betydande flotta ochFrån tank-storaopereras en av
bulkfartyg. princip seglar alla under flaggorI andra denän

ingensvenska. sjöfartspolitiska medförde utflagg-Det programmet
ning detta tonnage.av

svenska fartyg dagfinns dock fler sjömän ombord i dessa iDet
bl.a. tidigare nämnda faktorerår 1996. beror påDettaän som

kostnadsskillnaderminskade och skärpta krav. Dessutom har ett
förbundit sig ställaantal rederier avtal med staten att ton-genom
ofardstider.förfogande vid beredskap ochtillnage

finansieras viamed försvarsmakten ochAvtalen skrivitssom
förbindelse från rederiernasförsvarsbudgeten innehåller också en

antal befattningshavare.ha svenskasida på dessa fartyg ettattom
intressenfinns det i dag inga svenska kvarMed undantagnågra

i dagdenna verksamhet råderlinjetrafik.inom I när-transocean en
mycket inter-situation medoligopolliknande ett storamast par

kontroll Världshandels-princip harnationella konsortier i översom
svenska undantagenoch linjetonnage.flottans container- Destörre

i nischer där medrederier arbetarär ett man opererar an-par som
passat tonnage.

Övriga effekter9.2

kommittédirektiven be-enligt de generellaavsnitt redovisasdettal
effek-regionalastatsfinansiella ochrörande förslagensdömningar

bedömaenligt nämnda direktivförsökerUtredningen även attter.
jämställdheten.effekterförslagens

Statsfinansiella effekter

ökade utgifterbedöms någrasamlade förslag inteUtredningens ge
vissa för-för genomförandetför förutsättningEnstaten. av av
departementsomfördelningar inom vissaslagen dock görsär att

statsfinansiella effekterförslag medverksamhetsområden. De som
sådanafram bör kunna finansierasutredningen lägger genom om-
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fördelningar, avgifter näringen medverkansamtgenom genom
de påverkas och drar förslagen.nyttaav som av
Utredningens förslag skall lämna bidrag till kon-statenattom

kurrensanpassningen för bemanningskostnader medför inga ytter-
ligare statliga utgifter nuvarande miljoner kronor400utöver per

förår. vidgade uppgifterna Nämnden för rederinäringensDe kon-
kurrensanpassning finansieras nämnden får expedi-att ta utgenom
tionsavgifter för sin ärendehantering.

intill omöjligt gradUtredningen det med någonnäst attanser
statsfinansiella effekterna fartygs-säkerhet uppskatta de rent avav

skall bidra till positivfonder. Hela idén med fonderna deär att en
handelsflottan därmed sigden svenska och motiverautveckling av

själva.
försökt överslag detUtredningen har ändå göra ett grovt av

skulleskattebortfall fartygsförsäljningar åren 1992-1994 hasom
med fartygsfondertidigare gällande hadedet systemetgett om

tillämpats. överslag vid handen det kansådantEtt att antasger
år. siffrorligga mellan och miljoner kronor Dessa10 50 per

rederierna inteförsäljningar där har andrabeaktar dock endast
reserveringsmöjligheter. angivnafartyg eller andra Den ovan

minimi-därförsiffran på skattebortfallet måste anses vara en
statsbudgetenreala effektenuppskattning. i någon meningDen

alltingränteutgifter lånemellertidär statensatt som,se som
ränteutgifterfår skattebortfallet. Dessalika, ersättaannat

därefter nuvärdeberäknadefondperioden ochkapitaliserade under
statsbudgeteffekten.utgör

kapitalkostnadernaföreslagna konkurrensanpassningenDen av
i den kanfartygsfonder räntebidrag föreslås den månoch anses

befintliga inomfinansieras inom Kom-belasta statsbudgeten ramar
verksamhetsområde.munikationsdepartementets

kristider få tillgång tilliföreslagna avtalenDe ävenattom
försörjningsberedskapen, och de statligaförutlandsflaggade fartyg

medföra, föreslås finansieras inomåtaganden sådana avtal kan
Försvarsdepartementets verksamhetsområde.
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avgiftsdiffentie-vad gällermiljöanpassningenföreslagnaDen
finansierasskallkatalysatorermed bl.a.för fartygring genom

sjöfartsavgifter i övrigt.höjda
svenskflaggadeikatalysatorerintroduktionendel iStatens av
föreslås finan-fem årundermiljoner kronorfartyg högst 100om

verksamhetsområde.Kommunikationsdepartementetsinomsieras
bortfallerfinansieringenmedverka iinteSkulle rederierna statens

del.utgifter i denna
föreslås prioriterassjöfarteninomFoU-satsningenutökadeDen

kommunikationsom-inombefintliga FoU-resurserförinom ramen
rådet.

möj-innebärtransportstödetförändringenföreslagnaDen av
statsbidrag.utgifter lägresänkaligheter statensatt genom

effekterRegionala

tillförankrad främstdelar regionalttillSjöfartsnäringen är stora
till mindrelänBohusochGöteborgsioch samtVästkusten orter

medhuvudsak till ochisvenska kustenlängs denkuststäder upp
Stockholmsområdet.

riks-förslagetminstintesamlade förslag attUtredningens -
ochinriktningsbeslutsjöfartspolitisktlångsiktigtfattabördagen ett

sjöfarts-innebärräntebidragfartygsfonder och attförslagen om -
och sysselsätt-utvecklaskanområdenanämndadenäringen i

smådeminstdel öka.och till viss Intebibehållassåledesningen
familjeföretagantalbetydandemedrederiernaoch medelstora ett

kankustsamhällenmindretilllokaliseradepartrederieroch mindre
förslagen.positivtpåverkas av

utredningensmedenlighetförändras itransportstödetOm syn-
hamnarnasnorrländskadepåverka bl.a.torde detta kunnasätt sys-

positivt.selsättning
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Jdmstdlldhetseflekter

Utredningen har kunnat konstatera sjöfarten och dess olikaatt
verksamheter traditionellt mycket mansdominerad. Utredningensär
förslag påverkar inte direkt denna situation, utredningen harmen

ökat antal kvinnliga sökande finns till sjöutbild-noterat ettatt
ningar svenska rederier kunnat börja anställa kvinnligtsamt att
befäl ombord i svenska fartyg.

Utredningens bedömning bl.a. jämställdhetsfrågorna börär att
kunna bli naturlig del i det utvecklingsarbete föreslås skeen som
i samarbete mellan och hela sjöfartsnäringen.staten
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särskilda yttrandenReservationer och

m,frånReservation HeymanTom

utredningenledamot av

kostnads-utökningförslag innebärUtredningsmajoritetens en av
Med tanke denrederistödet.nuvarandeför det attramen

och detskuldsatta,detillhörsvenska atttyngststaten aven A
förefaller detmycketalltjämtbudgetunderskottetstatliga är stort,

ökadinnebärförslagi dag läggavälbetänktmindre att ensom
statsbudgeten.belastning på

Nuvarande stödform

rederinäringen isvenskadeninfördesnuvarande stödetDet när -
i akutbefann sigindustrisvenskmed övriglikhet en-
avveckling.industriellomfattandetillkostnadskris, ledde ensom

och densvenska kronan,för denväxelkursenförändradeDen
förandra förutsättningarskapade heltföljande högkonjunkturen,

generelltexportindustri har i dag,Svensknäringsliv.svenskt sett,
övrig svenskjämförelse medlönsamhet.mycket god Ien

avvikandeinte någotrederinäringentjänstesektor uppvisar
harförutsättningarförändradedessa väsentligtTrotsmönster.

bättrestödet borde analyseratskvar. Behovetstödet funnits menav
kostnads/intäktsanalyserdetaljeradeutredningen saknas dei som

för besluten.funnits underlagborde som
ochrederistödetnuvarandegranskat detRiksrevisionsverket har

ochmotiverastödet svårtutvärdering funnitvid sin är attattatt .Ävenfinnas.börstatligtformnågon engagemangavannan

15-1225ll
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ibrister finnsantal uppenbarautredningen konstaterar ettatt
det statligauppfattningdelar RRV:sstödkonstruktionen. Jag att

kontantstöd.formskall ske iinteengagemanget av

Kronkursen

utredningen,heltfall förbigåsEffekterna kronans nästan avav
allkonsekvenser fördramatiskafickförändringdennaatttrots

kommandeendastpåpekarindustriell verksamhet. Man att en -
blikan kommakronkursenförstärkning nyttettmarginell attav-

alltför defensiv.jagfinnerslutsatshot näringen. Dennamot

Konkurrenssituationen

dåuppstårkonkurrensillojalafram denlyfterUtredningen som
marknaden.påuppträderrederier,utländskaskattesubventionerade,

problem.redaressvenskadelendastdockDetta är aven
radivisserligenförekommerflottorSkattesubventionerade en

skerkonkurrensenhuvuddelenfrämst iländer, Västeuropa, avmen
Östeuropa. MedAsien ochfrånlågkostnadsbesättningars.k.mot

tilllågavlönade, relateratbesättningardessasvenska mått ärmätt
välavlönade.mycketoftadehemländersinalöneläget i är

avgörandeicke på någotsig sättskiljerpriskonkurrensDenna
förharsvensk industriövrigkonkurrens utsattsdenfrån som

skattemässigtdenorealistisktoch detalla år tro attunder attär
internationellaiviharbort.subventioneras Tvärtomkan samman-

kon-arbetet förochfrihandelslinje öppenaktivdrivithang enen
för tjänster.såväl förmarknadstillträde,frittochkurrens somvaror

införaSverigeikonkurrensdennaIndustrin har attmött genom
produkterna.kvalitet påhögochproduktiondrift,rationell modern

andraförlagts tillverksamhet harlågproduktivochArbetsintensiv
blivit denutvecklingenhar mot-rederinäringen tyvärrländer. För

övervägandetillhandelsflottan harsvenskamodernaDensatta.
svensk-samtidigt denutländsk flaggplaceratsdelen under som
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flaggade subventionerade flottan i utsträckning kommitstor att- -
arbeta med omodernt och personalintensivt En liknandetonnage.
utveckling har tidigare skett i andra länder, i USA. Resultatett.ex.
har där blivit den nationella flottan helt utplånats, påatt utom
vissa skyddade marknader.

Arbetsrätten

En starkt bidragande orsak till den omfattande svenska
utflaggningen har varit dåligt fungerande svensk arbetsrätt. Somen
exempel kan konsekvenserna Argonautdomen ochnämnas av
den nyligen införda s.k. Lex Britannia. Utredningen frånavstår

behandla detta problem med hänvisning till den sittandeatt
arbetsrättskommissionen. Såvitt känt arbetar dennaärnu
kommission inte med lagstiftningsfrågor och den tidigare tillsatta
Arbetsrättsutredningen upphörde avlämna något slut-utan att
betänkande. Jag utredningen borde behandlat denna fråga.attanser

Bemanningsstöd

jämförelseI med övrig industri rederinäringen mycketär
kapitalintensiv. Bemanningskostnaden icke den dominerandeär
utgiften för modernt Bemanningsstöd blir ineffektivt ochtonnage.
strukturbevarande statliga insatser i stället borde medverka tillnär
teknisk utveckling och rationell drift.

Tidigare i år har Finansdepartementets publiceratexpertgrupp
Företagsstödet Vad kostar det egentligen. Expert-rapporten -

konstaterar de studier gjorts företagsstöd,olikaattgruppen som av
i sin helhet pessimistisk bild uppnådda effekter. Direktger en av

följdernegativa konstateras ofta för konserverande stöd som
subventionerar produktion eller håller företag vid livsom som

hade gått i konkurs. Det nuvarande sjöfartsstödet tillhörannars
denna grupp.
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förhållandenspecielladejag dockfinnermed RRVlikhetI att
dåhands liggertillbeaktas.bör Närmastinternationell sjöfarti

fartvidsträcktareellernordsjö-fjärrsjöfartenskattereglerna. För
medjämställasombordtjänstenbörförordningarenligt tidigare

liknandeutgå. Enskall dåinkomstskattsvenskochutlandstjänst
internationaliseringsavtalet.s.k.i dettillämpatslängeregel har

tillutbetalning skeheller ingenkommerdetta attföljdSom av
enligtskerkommunalskatt sominbetaldkommunerna av

tidunder verkliggällaendastSkattebefrielsen börsystem.dagens
skattelagstiftningen in-det ijag intedäremotombord, attanser

utlandstjänstgöringsammanhängande6-månaderspåförda kravet
uppfyllas.behöver

Socialavgifter

det högaindustrisvenskför all ärhuvudproblemenEtt av
hög skatte-uppstårfrämst extremtkostnadsläge engenomsom

skattetryck ochminskatEttinkomster.för lågabelastning, även -
deframstårkostnadsnivåminskandedärmed en aväven somen -

öka den indu-skall kunnaåteråtgärdernaangelägnamest om
Sverige.iverksamhetenstriella

skettjusteringviss attredandel harsjöfartensFör genomnu en
kronor års-med 29 000socialavgifterför sättskostnaderna perner

sjömänförutgårsocialförsäkringskostnad mot-anställd. Den som
sjöfartenochkostnadenverkligadenbättredärigenomsvarar

någonformöverkostnad i sortsbetaladärutöverslipper avatt en
bibehållas ibörsocialförsäkringsskatt. Detta system nu-extra

omfattning.varande

Katalysatorer

införs förkontantstödytterligareföreslårUtredningen ettatt
intenärfart.i Jagskepp attpåkatalysatorermontering anserav

åtgärdsådanKostnaden för ärlösning.riktigdetta är enen
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motiveras kvalitets- och kon-ringa och den bör kunnatämligen av
begränsas till tekniskt utvecklings-roll börkurrensskäl. Statens

till finansiella lösningar.arbete och hjälp

Stuverifrågan

olika finns i hamn-rad problemkonstaterarUtredningen att en
utsträck-igällande ordningendenverksamheten och storatt nu

effektiva driftsfonner. Enlösningar ochtekniskahindrarning nya
förILO-konvention 137denanledningarna öppnatär nr somav

drarUtredningenstuverinäringen.konfliktsituationer inomständiga
konventionen börslutsatsenlogiskadock inte den sägasatt upp

såmöjligt.detta Jaghalvåret 1996förstaunder när är attanser
skall ske.

Räntestäd

mindre rederier.införs förräntestödföreslårUtredningen ettatt
olämpligt.finner dettaJag
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Norberg fp,Reservation från Gudrun

utredningenledamot av

analysera och undersökaförsöktutredningen harSjöfartspolitiska
och villkor. Ettförutsättningarsjöfartsnäringenssvenskaden

ochfaktaunderlagmed framtagninggjortsarbete harambitiöst av
arbetemöjligheter. Dettaproblem ochnäringensbeskrivningar av

vadvidförslagutredningsmajoritetenshartill stannattyvärrtrots
stödstatliganämligenredan råder; sammasom nu,sammasom

nivå.och minstform samma

konkurrensslagsTvå

sjöfartsnäringsvenskkonkurrenssituationinternationellaDen som
rederier konkurrenssvenskaDelsslag.med två möterbrottas är av
industristöd i sinaharrederier,europeiskafrån generösasom

ochAsienfrån främstde konkurrenshemländer. Dels möter en
Östländer, bemanningskostnader.lågaharandra som

andramedsvensk sjöfartmåsteproblematiken mötaDen
Internationellakvaliteteffektivitet,säkerhet,metoder såsom m.m.

konkurrenstryckhårtlönekostnader skaparindustristöd och låga
Sverigeivärldsmarknaden. Attindustrisvenskpåäven annan

ekonomisktbådeindustristödmed bredadettaavhjälpa vore
näringspolitisk otjänst.ochomöjligt en

upphöralåglöneländernasannoliktMed tiden kommer attatt
i kommerindustristödenoch Västeuropalåglöneländer attvara

räkna med denrealistisktdockDet attär atttrappas processenner.
Sverige, i detrimligtintedecennier.kommer Det är attatt ta

stödinsatser.statligabehålla tvivelaktigaförsökerperspektivet,
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Riksrevisionsverket

Riksrevisionsverket granskade och utvärderade rederistödstatens
år och har under innevarande år gjort1991 uppföljning denen av
utvärderingen. korn vid års granskningRRV 1991 till slutsatsen att
rederistödet i ringa grad bidragit till uppfylla målen. Vidatt

uppföljning förstärktes den uppfattningen ytterligare.1995 års
Rederistödet inte heller underhar 90-talet bidragit till en

intlaggning svenskkontrollerade fartyg. har inteDet hellerav
kunnat hejda utflaggningen... detRRV är änattanser mer

vid tidpunkten för den förraangeläget granskningenän att
rederistödets omfattning och inriktning. Givet de målompröva

riksdagen har ställt för rederistödet och effekterdesom upp som
hittills har haft, det statligstödet svårt motivera insatsär att en av

rederistödets omfattning. skriver RRV.
kritik helt förbigåsRRV:s utredningen,Jag nästanattanser av

fördjupar sig i problematiken varför rederistödet inte fåttintesom
de effekter avsetts.som

öretagskrisenF

allvarligt den utflaggning skett, tycksUtredningen på som menser
handelsfartyginte sambandet mellan utflaggningen och dense av

investeringskapital från hela svenska industrisektomutflyttning av
utredningenskedde under 80-talet. heller denInte sersom

allmänna kostnadskris åtföljd konkursvåg svenskaav en som- -
företag befann under 90-talets första hälft. Konjunkturupp-sig i

och förändringar i kronkursen säkert avgörande faktorergång är
för intlaggning skett de allraden åren.senastesom

riktadeFolkpartiet har alltid uttalat motstånd branschstöd.mot
fall.vi i detta Statliga stöd har visat sig haDet ävengör en

konserverande effekt näringen ineffektiv. Stöd till vissagörsom
branscher snedvrider dessutom näringslivsstrukturen och skapar
sårbarhet så stöd faller bort. Rederistödetnågot ärsnart ett
exempel på detta.
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avvecklingInled successiv

underlagutredningenssåvältydligt utläsaskanDet avsomav
andrastödet,snabbavveckling utanslutsatsRRV:s att aven

svenskadenhelakanåtgärder,näringspolitiska äventyra
förordabereddjag intedet läget attsjöfartsnäringen. I är en

däremot börsiktkortrederistödet påavveckling enmenav -
Utredningsmajoriteten tvärt-görinledasavvecklingsuccessiv nu.

eko-försvarligt i detinteomfattning. Detstödets äroch utökarom
sigbefinnerfinanserlägenomiska statens

utgiftsramarsjöfartspolitiskaföreslårUtredningen statensatt
delarFörsvarsbesluten. Jagliknande5-årsperiod,Förbeslutas en

långsiktigheten. Ennäringenochtankenden atttror avgynnas
därmed lättarerederistödet attavtrappning ärsuccessiv genom-av

skede.tidigtsignaler itydligafårnäringenföra attgenom

arbetsrättNäringspolitik och

måstestödet skeravtrappningsuccessivadennaSamtidigt avsom
beskattning,Förmånligvidtas.åtgärdernäringspolitiskaandra
till investe-tillgångochavskrivningsregler, låg räntagynnsamma

Utred-kan nämnas.komponenterviktigaringskapital är som
förfartygsfonder attåterinförande temporärtförslagningens avom

åtgärd,välkommensjöflottanfömyande ärunderlätta somenav
rederierna.smågälla desärskilt bör

arbetsrätten.näringslivsklimat ärbradel iviktigEn ettannan
tillhänvisaralls,inteutredningsmajoriteten utanfrågan berörDen

utredningsmajorite-beklagligtarbetsrättskommissionen. Det attär
Rederiernasmå företag.särskiltforfrågavitalutelämnar såten en
avvecklats,arbetsrättsutredningenharundantag. Tyvärringetär

vid-åtgärderdedelochbetänkande,avläggafå somatt avutan en
läget förförsvårarrivits Detregeringen harunder förratagits upp.

rederierna.de småsärskilt
s.k.detsiguttalautredningsmajoritetenheller villInte om

till sjöfartenskopplingdirektdet harstuverimonopolet, atttrots en
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lönsamhet. har Sverige möjlighetNu ILO-sägaatt upp
monopolet kopplas till och detkonventionen måste görassom- -

mening.enligt minsnarast,

fler subventionerEj

socialavgiften också form selektivt stöd,reduceradeDen är en av
förklaring sjömän under långhar naturlig attgenommeramen en

därmedhemlandet. kantid året inte vistas i Den accepteras.av
skall subventioneratveksamtdet mycketDäremot är statenom

miljöavgiftsområdet börstimulering påkatalysatorer. En vara en
effekt.bättre metod nåatt samma
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Gyllenhammarfrån StephanyttrandeSärskilt

utredningenledamotmp, av

kommer1994:09,utredningen, KSjöfartspolitiskasittandeDen
svenskakonkurrensanpassning denföreslåförmodligen att aven

motsvarandebemanningsstödhandelsflottan ettgenom
innebärsjöman. Dettahelårsanställdkronor75 000 enperca

reduktionochkronor000genomsnitt 46med iskattesubvention en
1993fram tillTidigarekr.med 29 000avgifternasocialadeav

helårs-kronoravgifterna 38 000socialadereduktionen peravvar
nivå,högretill dennaåtergångförslagMittanställd sjöman. är en

skulleavgifterna. Dettasocialadereduktionförkr,00038 av
tillinflaggningytterligarebedömning,enligtmedföra,kunna en

200varvid 1fartygmed 50handelsflottansvenskaden caca
skullefå arbete. Dettakunnaskulleoch kvinnorsjömänarbetslösa
skullestatsfmansensvenskadeninnebärainteallt ändå atttrots
till dehänsynberäkning,enligtytterligare, tarbelastas manom

arbetslösadeförarbetsmarknadskostnadema,uteblivna annars
fåskulle dessutominflaggning storaökadesjömännen. Denna

s.k.för detföljdeffektersvårbedömbarakvantitativtpositiva men
Dessutomoch tjänsteexporten.betalningsbalansensjöfartsnettot,

gradi högberedskapspotentialkompetensutveckling, samtskulle
säkerhetsaspektermiljö- och gynnas.
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Särskilt yttrande experternaav

Helen Källberg och Anita Saldén Enérus

artygsfonderF

rederiföretagenUtredningen föreslår skattelättnader vidatt ges
skall kunna tillförsäljning fartyg. Försäljningsvinsten sättas avav

vid eventuellsärskild fond och i anspråk åretttas senare ny-en
under femårs-anskaffning. föreslås gällaReglerna temporärt en

upprustning deni syfte åstadkomma snabbperiod att en av
handelstlottan.svenska -

drygtbolagsskattesatsen 60 %skattereformenFöre var
högaoch särskild vinstskatt. Deninklusive vinstdelningsskatt

reserveringaravdrag ochskattebelastningen lindrades avgenom
investeringsfondtill särskildför avsättningolika slag, avdragt.ex.

fartygsfond.för fartygavyttrat
kunde bolagsskattesatsen halveras. DenskattereformenGenom

avskaf-möjliggjordestill Reformenuppgår 28 %. genomnumera
reserveringsmöjligheter. ställetantal fonder och Ifande stortettav
generell reserveringsmöjlighet,begränsadinfördes menen mer

periodiserings-skatteutjämningsreserven, ersattssom numera av
fonder.

betalabranscher och näringarVid skattereformen fick alla
från kontrakts-fick avståskattesänkningen. Rederinäringen

helhetslösningenfartygsfonder.avskrivning och Det somvar
angelägetneutralitetsskäl detmöjliggjorde reformen. Av är att

möjligt och vissa företagbeskattningen så likformigär attsom
säker-näringar favoriseras. likformiga beskattningeneller inte Den

vissaskattesystemet inte subventionerarställer att man genom
branschers efterfrågan företagskapital. fondering det slagEn avav
kommittén föreslår jämföra med andra former direkt stödär att av
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kanfartygsfonderåterinförandenäringen. Etttill temporärt av
frånskattesubventionerkrav påmotsvarandeupphov tillväntas ge

skattesatsernafram höjningartvingaskullebranscher. Detandra av
skattebortfallet.täckaför att

fartygsförsäljningarviduppkommakanbetydande vinsterAtt
mycketavskrivningsreglerna generösa.ärmedsammanhänger att

skattemässigtfårår30-40livslängd påhaberäknasFartyg ensom
medgesanskaffningsåretunderRedanfem år.påskrivas av-av

rederi-exempel illustrerar. Anta att ettEttmed 30 %.skrivning
År 1-5kronor.miljonerför 10fartyganskaffarföretag år 1 ett
skatterföretagetsminskartill kronor. Dettaned Ofartygetskrivs

År för miljoner9säljs fartyget6kronor.miljonertill 2,8med upp
dvs.med 28 %,fulltbeskattadbli utFartygsvinstenkronor. antas

såledeskanfartygsvinstenSkatten påmiljoner kronor.med 2,52
påöveravskrivningarårstidigareåterbetalning avenses som

påtaladeskattekredit. Detavbetalningdvs.fartyget, enaven
dekonsekvens generösadirektfartygsfonder ärbehovet avenav

finnasdetkanmeningvårEnligtavskrivningsreglerna. snarare
avskrivningförreglernaordinaredeocksåanledning avöveratt se

varaktighet.med långanläggningstillgångarandraochfartyg
25 %kanföretagen sättaocksåhörbilden avTill att av

tillavsättningförAvdragperiodiseringsfond.tillårsvinsten en
be-femtebeskattningtillåterföras senastskallperiodiseringsfond

till femfår haföretagavsättningsåret. Ettefterskattningsåret upp
såledesmöjliggörperiodiseringsfond. Systemettillavsättningarårs

skattasbehöver närförsäljningsvinsten%endast 75dels avatt av
föranspråkikanavsättningarna tasdelssäljs,fartyget att senare

blirexempletifartygsvinstenpåSkattennyanskaffning. ovan
kronor.miljonerstället för 2,52ikronor.miljoner1,89således

förfördelaktigaskattereglernanuvarandedeSammantaget är
framstårfartygsvinsterbeskattningenmåndenIrederiföretagen. av

skattekrediterskaffat sigrederietdetbetungande beror attsom
tillavsättningmöjlighet göraöveravskrivningar. En attgenom

tillupphov störreänproblemetintefartygsfond löser utan ger
konkurrens-snedvridavidarekanFondernainlåsningseffekter.
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skatteflykt. föryngringupphov till Enförhållandena och avge
enligt förslagetnyanskaffade fartygendeflottan förutsätter att som

nybyggda. Eftersom utredningensfondernaomfattasskall ärav
de nyanskaffade fartyginnehåller kravinte någotförslag att

användas till förvärvfonderna likvälnybyggda kanskall avvara
skifta fartygockså förutsättningarFonderna skapasfartyg.äldre att

bolag. Fartygsfondemamed andraellerinom koncernen garanterar
svenskflaggade flottandenföryngringingalunda någondärmed av

gamlakunna beståfortsättningsviskommerden attävenutan av
avsedda skatte-till ickeupphovkanFartygsfondemafartyg. ge

verksamheten skallmöjlighet,vidareRedarnakrediter. närges
bolagetsäljafonden,för lösai ställetavvecklas, attatt somupp

fartyg. Denköpaskalbolag till någon att ettett nyasom avser
fartyg.nyanskaffadesitti bolagetutnyttja fondenkan motägaren

ochmellan köparenfördelaskanskattevinstenuppkomnaDen
hindrar dylik skatte-stoppreglerbolaget. Någrasäljaren somav

hurdet svårtinte ochnärvarandefinns för ärplanering att se
uppenbartalldelesutformade. Detskall attsådana ärvara

för skatte-kommerfartygsfonderinförande öppna ettattav
säljaremellantransaktionerföremål förblirplanerande där fonder

ochdubbelbeskattningen köpareekonomiskavill undgå densom
fonder.inte har några egnasom

offentligadepåeffekternauppfattningdelar utredningensVi att
be-sinbyggersvårbedömda. Utredningenmycketfinanserna är

underfartygsförsäljningarvissamaterialdömning ett avsersom
beaktatsendastmaterialet hartill 1994. I1992inkomståren

andrafartyg ellerandraharföretagen intedärförsäljningar
enligt våremellertidbyggerreserveringsmöjligheter. Detta ett

kanreserveringsmöjligheterstatiskt Företagensmening för synsätt.
två år. Denvinstutnyttjasochi stället mot t.ex. omensparas

hävdas,därför, såsomredovisar måsteutredningenkostnad som
minimikostnad.vara enanses

utgångs-bedömning kanrimlig taFör göraatt manmeraen
Statistiskafrånkommerbruttoförsäljningssiffrorpunkt i de som

kommunalastatliga ochföroch harCentralbyrån rensatssom
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företag stiftelser och dylikt. Då kvarstår försäljningslikvidsamt en
för och miljonermiljoner kronor år 1992 på 2 000 kronorpå 800

Uppgifter för föreliggerför år 1994 inte. Vidår 1993. ett
försäljningslikviden tid ligger mil-antagande l 400överattom

årliga kostnaden för fartygsfonderkommer den kortjoner kr,
imiljoner kronor. varaktiga kostnadenuppgå till 400 Densikt att

fonder, uppkommer imed sexåriga permanentettett system som
skattekrediten, uppgårdå lättnaden bestårfondsystem räntanav

tisbegränsat begränsas denkronor.då miljoner Itill 200 ett system
tillränteeffekt vilken kan beräknastillvaraktiga kostnaden en

kronor.miljoner100
medkostnadsbedömningen behäftadredovisadeDen ärnu

bedömning.utsträckning utredningensosäkerhet i somsamma
grund deförefaller orealistisk påbedömningUtredningens av

redovisadeför urvalet.till grund Denkriterier ligger av osssom
inte kanöverskattning eftersom detbedömningen torde vara en

reserverings-generellt utnyttjar alla sinaföretaghävdas att
tillosäkerheten knutetbakgrund denmöjligheter. Mot storaav

effekternarimlig uppskattningbedömningen torde attvaraen
ochkronorintervallet mellan miljoneri 100ligger någonstans
ochkronorsikt och mellan miljonerkort 50miljoner på400

varaktigt.miljoner kronor200
tilldet anförda ställer vi avvisandetillMed hänvisning oss

fartygsfonder.kommitténs förslag temporäraom
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Kommittédirektiv

sjöfartspolitiklångsiktigEn

Dir. 1994: 132

november 1994regeringssammanträde den 24vidBeslut

uppdragetSammanfattning av

sjöburenhur behovetutredatillkallas förkommittéEn att av
långsiktigt perspektiv.itillgodosesbäst skallutrikeshandel ett
sjöfartens marknads-svenskadenklarläggaskallKommittén

analysera hurkonkurrensförutsättningarochsituation samt
värderaKommittén skallutvecklas.skall kunnasjöfartsvensk

sjöfartspolitikstatligfortsattförmotivenochbehoven enav
fartyg.svenskflaggade Istöd tillinriktning påmed samman-

ochanalyserasstödetavgränsningnuvarandeskallhanget av
värderas.

Bakgnmd

1970-taletsedan mittenharhandelsflottansvenskaDen av
nedgångtill dennaorsakengrundläggandekraftigt.minskat Den

Konkurrens frånkostnadsläget.svenskavarit högahar det
företagsskatt, låga lönereller lågmed ingenfrån länderfartyg

pension,förmåner,socialakostnader förlågaoch i övrigt som
kännbarpåtagligt förblivitharellersjukersättning semester,

andra traditionellahandelsflottan och för mångasvenskaden
flottor.sjöfartsländers

för hävda denåtgärdervidtagitfallflertalet harI attstaterna
varitMetoderna har någotkonkurrenskraft.handelsflottansegna
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möjlighet anställaInternationella register medvarierande. att
statliga subventionerlokala avtal ellerutländsk arbetskraft

varit dekostnadsnivån harsänkaför mestsättannatatt
konkurrenskraften.vanliga återupprättasätten att

sjöfartspolitiskabeslutaderiksdagen år 1988När om
syftet kunnadet uttaladedet medåtgärder tryggaattvar

rimlig omfatt-handelsflottasvenskflaggadtilltillgången aven
betydelse för dennaBeredskapsaspekten tillmättesning. stor

inställning.
Sjöfartspoli-1993/94:69proposition prop.regeringensI

oktober 1993,för riksdagen iframladesåtgärder,tiska som
långsiktiga förut-i syfte skapaockså dååtgärderföreslogs att

konkurrenskraftig handelsflottasvenskförsättningar aven
bidragförslaginnehöllPropositionenomfattning.rimlig ettom

ihuvudsakligen gårhandelsfartygrederierssvenskatill som
förslag bet.regeringensgodkändeRiksdagenfjärrfart.

1993/94:99.rskr.1993/94:TU7,
sjömansskatt,återbetalninguppdelat delspåBidraget är av

avgifter 29 000socialareduktionbidrag tilldels ett omav
Totalt beräknasårsanställd sjöman.ochkalenderårkronor per

administrerasochårkronormiljonerbidraget till 400 avperca
rederistöd.Nämnden för

till sjöfartspo-förslagregeringenspropositionenI attangavs
följdtillåtgärdervidtagnabaseradesåtgärderlitiska enav

oktoberisjöarbetsmarknadensmellanöverenskommelse parter
deförkostnadernasänkaförrationaliseringar1992 attm.m.om

dockkonstateradeRegeringensvenskflaggade fartygen. att ett
till-förnödvändigtrationaliseringsarbete attfortsatt var

konkurrenskraften förbibehållaåtgärdermed statligasammans
rationaliserings-uppföljningårligsvenska fartygen. Ende av

förordades därför.arbetet
regeringenförordadebudgetproposition1994 års ettI

miljoner400riktlinjermed fastlagdarederistöd i enlighet
godkändesFörslaget1994/95.för budgetåretkronor av
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rskr.bet. 1993/94:TUl4,bil.1993/942100riksdagen prop.
1993/94:158.

behandlingenföljande vidframhöll dockTrafikutskottet av
sjöfartspolitiska åtgärder.förslag tillregeringens

åtgärder iomfattardel densjöfartspolitik, i denNuvarande
konkurrenskraft,internationellaöfartenshandelssjstärkasyfte att

riksdagsbeslut. Detgammaltårdrygt ärbaseras på ett sexnu
ånyoför tidigtmening inte prövautskottetsdärför enligt att

allamedel. Utskottetochpolitiks mål attdenna an-anser
bred enighetnåi syfte överdärvid börsträngningar attgöras en

frågan hur vårtcentralafor nationendenipartigränserna om
iskall tillgodosesutrikeshandel bästsjöburen ettbehov av

utredningparlamentarisktperspektiv. En sammansattlångsiktigt
ändamålet.förtillsättasdärförbör

Uppdraget

behovetutreda hurförtillkallasskallkommitté attEn av
långsiktigtitillgodosesskallutrikeshandel bäst ettsjöburen

perspektiv.
ihar skettförändringarpolitiskagenomgripandeochStora

Östeuropa. EES-avtaletTillkomstenoch inärområdevårt av
Europeiska unionenmedlemskap i ärkommandeSverigesoch

sammanhang. Dettadettabetydelse iförhållandenandra storav
sjöfartspolitikensanalysvid denbeaktandeirimligenbör tas av

skallKommitténsig för.uttalatriksdagenmedelmål och som
gällanderelevansenvärderabakgrundenangivnaden avmot

betoningdenavseendemedsjöfartspolitikenmål för som
utrikes-beaktandemedberedskapsmotivetlegat påhittills av
viddvs.återtagningsskede,betydelse under etthandelns ett

krisläge.säkerhetspolitisktskärpt
andel SverigesdominerandeförSjöfarten avensvarar

utrikeshandel,vårCirka %95utrikeshandelstransporter. av
lastfartygindirektellerdirektgods,i transporterasmätt ton

fárjetrans-trendmångårigSamtidigt visarfärjor.eller atten
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bekostnad de kon-successivt ökat sin andel påporterna av
svenskflaggade fartygensfartygstransporterna.ventionella De

utrikeshandeln däremot relativtandel den sjöburna ärav
viktig iförhållande bör delblygsam, Detta25 %. utgöra enca

statligbeträffande behovenövervägandenkommitténs av en
svenskflaggadhittills påinriktningensjöfartspolitik med ensom

handelsflotta.
central.Sveriges utrikestransporter Denroll förSjöfartens är

blir därför denbetjäna sjöfartenskallinfrastruktur även avsom
kostnadseffektivaåstadkommaförstrategisk betydelse att

och avkast-Sjöfartsverketstransportlösningar. statenstaxor
i trafikutskot-framhållsverksamhetdessningskrav är, som

framtidabetydelse för denväsentligbetänkande, trans-tets av
Ävenkonkurrenskraft. densjöfartensoch förportpolitiken

kontrol-avgifter hamnarnaochdeinfrastruktur taxorsamt som
samladeför sjötransporternascentral betydelselerar är av

effektivitet.
frågor beträffandedearbete analyseraskall i sittKommittén

iaktualiserasavgifter ochSjöfartsverkets taxor m.m. som
denna analysskall iKommitténbetänkande.trañkutskottets

kostnadseffekti-samladeroll för denvärdera hamnarnasockså
viteten.

1993/94:69åtgärderSjöfartspolitiska prop.propositionenI
ekonomiskt stöd inomstatligtuttalade regeringen att ett ramen

utgångspunkt i densinsjöfartspolitik måste haför långsiktigen
träffadesjöarbetsmarknadensöverenskommelse partersom

kan därförstatliga stödeti detLångsiktighetenhösten 1992.
åtgärderdeoberoendeenligt regeringen inte parternagöras av

bemanningskostnaderna.försjälva kan åstadkomma att pressa
svenskaklarlägga denarbeteskall i sittKommittén närmare

konkurrensförutsättningarmarknadssituation ochsjöfartens samt
sådanutvecklas. Ensjöfart skall kunnaanalysera hur svensk

harsjöfartssektorerför samtligaredovisning bör göras som
oberoenderederinäringensvenskarelevans för den av om

eller undersvensk flaggfartyg undertrafiken utförs med
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Omfatt-ekonomiska intressen.med svenskautländsk flagg fast
sjöfartssektorernapå de olikarederiintressensvenskaningen av

klarläggas.bör
skall kommitténmarknadsanalysledning sådanMed av en

statlig sjö-för fortsattmotivenochbehovetöverväga enav
svenskflaggade fartyg. Motiveninriktning påfartspolitik med

möjlighetermodellsnuvarandestödstatligtför fortsatt samtett
skall ingående värderas.konkurrenskraftinternationellnåatt

därvid också bedömasskalleftersträvaslångsiktighetDen som
kostnadsbesparingartillmöjligheterfortsattaavseende påmed

överenskom-nämndaden tidigareenligtrationaliseringaroch
Regeringen fästersjöarbetsmarknadensmellanmelsen parter.

fortsätterrationaliseringsarbetetvidavseendedärvid attstort
driftskostnader.minskadeåstadkommailed strävan attettsom

skall vidaremedelmål ochsjöfartspolitikensanalysEn av
sjöfartspolitikenmöjligheternapåmed betoning attgöras se

transportpolitiken.ochnärings-övriganaturlig del i densom en
från miljö-betydelsesjöfartspolitikensocksåskallanalysenI

vidareKommittén skallvärderas.sjösäkerhetssynpunktoch
kommerSverigeåtagandendepolitik och attdenbeakta som
Europeiskamedlemskapet iföljdomfattas avsom enav

unionen.
fortsattformotivenochvärdetfråganFörutom enavom

nuvarandeanalyserakommittén också avgräns-stödpolitik skall
avgränsningengällandedenstödet. Meddet statliganing avav

nordiskai vårafärjetrafikensvenskflaggadedenstödet har t.ex.
faktumstöd.statligt Detfrånexkluderadevarit attfarvatten

nordiska färjormedkonkurrensutförtshuvudsak itrafiken i
motiverahar kunnatkonkurrensförutsättningarlikvärdigamed

avgränsning.denna
statsfmansiellabeaktande detmedfriKommittén är att, av
stödinriktningnuvarandeomprioriteringdiskuteraläget, aven

dock inteavgränsning,tilleventuellt förslagoch lämna somny
svenskadenkonkurrenssnedvridningarupphov tillfår ge

sjötransportmarknaden.
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Administrationen stödet har med hittillsvarandeav av-
gränsning kunnat relativt enkel. Kommittén bör emellertidgöras
i sitt arbete undersöka de rutiner tillämpas beträffandeom som
återbetalning sjömansskatt och utbetalning bidrag förav av

sociala kostnader kan förenklasreduktion ytterligare. Deav
förenklingar därvid bör bör sikte påövervägas ta attsom

redarens inbetalning skatterförkorta tiden mellan ochav
återbetalningen i form bidrag.avgifter och av

Övriga för utredningsarbetetramar

företrädarearbete skall ske i kontakt med förKommitténs nära
myndigheter, sjöarbetsmarknadens hamnar,berörda parter,

för transportnäringen.stuverier och andra representanter
i septemberskall redovisas 1995.Uppdraget senast

till kommittéer ochgäller regeringens direktivarbetetFör
EG-aspekter i utrednings-beaktandesärskilda utredare avom

regionalpolitiskaredovisaverksamheten dir. 1988:43, attom
offentligadir. 1992:50konsekvenser prövasamt attom

åtaganden dir. 1994:23.

Kommunikationsdepartementet
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Några sjöfartsterrner

utländskaregistreringtillåterLand,Bekviimlighetsflagg. avsom
underlåterochutsträckningobegränsad utövaattfartyg i som

handelsflotta.nationenskontrollsocialsäkerhetsmässig och över

Jegeringar.tvåAvtal mellanöverenskommelse. statersBilateral

spannmål.ochkol, malmfartygslast,OemballeradBulk. t.ex.

drivmedel, dvs. denfartygetsBenämning påbunkring.Bunker,
Ombordtagandemaskineri.fartygetsanvänds iolja avsom

kallas bunkring.bunkers

land.inominrikesutföra annatRätten transporterCabotage. att

utländskamellangodsRederiCross Trader. transporterarsom
hamnar.

ochkapital-förefter avdragkostnaderKvarståendeDagskostnad.
drift, bemanning,tekniskbl.a.Dagskostnaderresekostnader. avser

kanförsäkringskostnaderdekostnaderadministrativa samt som
till fartyget.hänföras

tillhänföra direktkostnaderAlla ärDriftskostnad. attsom
teknisk drift,besättning,förkostnaderdrift,fartygets t.ex.

reparationer.underhåll ochförsäkringar,

och lösbunkerlast,denDödvikt. Viktendeadweight.Dwt av
förmår bära.fartygetutrustning, som
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Flag Of Convenience. bekvämlighetsflagg.FOC. Se

måste registrerade i landsInternationellt register. Fartyg ettvara
normalfallet tillåts endastsjöfartsregister flaggstaten. I fartyg

huvuddelen rederier eller iregistreras till enskildaägs avsom
ersättning enligt landets lagar ochlandet och bemanningen ges

docksärskild internationell konvention medgeravtal. En att stater
register för andra rederier.internationellakan inrätta öppna staters

lägrekan ställa väsentligen kravregisterstaterDessa
sociala villkoren för anställda besättningar.och på deersättningar

bekvämlighetsregisterdesa register har klassats s.k.Flera somav
Transportarbetarefederationen. Se bekvämlig-Internationellaav

’hetsflagg.
nationellaländer har kompletterat sinavästeuropeiskaFlera rent

landets rederiertill viss delmed register medgerregister attsom
arbetskraft i stället förlokala villkorkan anställa utländsk

fråga.gällande villkor i landet i
parallellandraregister,benämningar förekommerFlera som

förteckning m.fl.

Kaskoförsäkring rederietsPI-försäkring.Kasko- och är
för and Indem-försäkring själva fartyget. PI står Protectionav

ansvarsförsäkring. komplet-rederietsoch DennaInsurancenity är
skyddar rederiet i egenskapkaskoförsäkringen och ägareterar av
fartyg vid krav från tredjeeller förhyrare visstett manav
och utgifter olika slagersättning för sådana skador som upp-av

driften det fartyg försäkringenkommit medi samband avserav
kaskoförsäk-inte täcksi den mån dekollisionsskadort.ex. av

ringen.

organisation kontrollerarOberoendeKlassificeringssällskap. som
nationellakvalitet såvälfartyg, säkerhet och mot myn-egna som

digheters regler.
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ekonomiskFördrag upprättandeMaastrichtfdrdraget. enom av
EG-ländemaEuropeiska Unionen, mellanoch politisk union, som

november 1993.trädde i kraft den 1

bolagsformfartyg, iDelägare iPartredare. ägsett en somsom
enskildPartredare kankommanditbolagets.liknar personvara en

förekommer det börsnote-sjöfartenaktiebolag. Inomeller attett
huvudre-partredamapartredare. Enföretagrade utsesär somav

dare.

dendirekt beroendekostnaderResekostnader. De är avsom
hamnavgifter, reseförsäkringbunker,aktuella etc.t.ex.resan

och lossning lastenLastningoff RoRo.Roll roll attgenomon
ändskepp elleri fartygetseller fleraombord viaköres ramperen

fartygsdäcken förbundnasidor. olikaDe är ramper.genom

upprättandefrån Euro-Fördrag år 1957Romfiirdraget. avom
EG.Gemenskapen EEC,Ekonomiskapeiska senare

förmedlar last och/ellerombudFriståendeSkeppsmäklare. som
fartyg.och försäljningköpfartygsutrymme samt av

för enstakafartyg bokasFraktmarknad därSpotmarknad. resor.

Handelssjöfart mellan EU-länder.Shipping.SSS Short Sea

fartyg komplettRedare hyr sitttimecharter.Tidsbefraktning ut
vissutgår medbetalningföroch bemannat peren summasomen

månad. hyrdödvikt och Dendag eller viss ton somsumma peren
hamnavgifter.ochför bunkerfartyget betalar

kubikfot kubik-2,83volymmått 100RegistertonTon. är ett om
fartygetsvolymeniBruttoregistertonnagetmeter. är stort sett av

andrakök och någraexklusive brygga,alla helt stängda rum
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Nettoregistertonnaget bruttotonnaget med avdrag förärutrymmen.
behövs för fartygets drift däckshus, maskinrum etc..volym, som

viktton och dödviktstonnaget den vikt far-Dödviktston ärär ett
bunker och lös utrustning.kan bära last,tyget av

innebärprestationsmåttTonkilometer. Ett transport ett tonsom av
kilometer.en

sjöfartsmarknaden där hyrdelenTrampmarknad. Den manav
för trampmarknad0rdfartyg för enstaka Ett är spot-annatresa.

marknad.
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