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Sammanfattning

försvagats ikonkurrenskraft harhandelsflottanssvenskflaggadeDen
i DetEU-länder och Norge.i andrahandelsflottomamedjämförelse

år seglafartyg ochkronormiljonermellan 1,8 2,7kostar attpermer-
ellernorskunderfartygseglaflaggunder svensk t.ex.än att samma

holländsk flagg.
åt-ingabedömertid. Jagunderhar ökatUtflaggningen att omsenare

under defortsättautflaggningenså närmastevidtas kommergärder att

aren.
likvärdigakonkurrensvillkorbör ärSvenskflaggade fartyg somges
skall hamål SverigeriksdagensEU-länders förandramed attatt en

nås.omfattning skall kunnarimlighandelsflotta av
likvärdiga konkurrens-skapasnabbastenaturliga och sättetDet att

ochbeskattningförändringargenomföraSverigevillkor iär att av
Holland ochbeslutats iharliknande slagsociala avgifter t.ex.somav

kommissionensEuropeiskaförinomochNorge nyaramenrymssom
ocksålikvärdigadå inte barablirKonkurrensvillkorenriktlinjer. utan

skattelag-förändringar idetta förutsätterEftersomjämföra.lättare att
några förslag itillåter jag läggerdirektiv inteoch minastiftningen att

sådan skullestrategifrån gå hurinså avstår jagskattefrågor att en
genomföras.kunna

milj kr för 1998. Dettill 600rederistödet ökasföreslår i ställetJag att
helårs-från nuvarande 29 000 krhöjning bidragetmedger peraven
avgifter-socialakostnaderna för detäcka000 kr föranställd till 58 att

na.
rederistödetsårlig prövningårföljande krävsoch1999För om-aven

i beman-de förändringarbeaktandemedoch utformningfattning av
följden dekan blifartyg,utflaggningin- ochning avsamt somav

sjöarbetsmarknadens Detmellanträffasavtal, kommer parter.attsom
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åligger Sjöfartsverket samrådi med Rederinämnden för denatt svara
uppföljning och utvärdering erfordras.som
Om det visar mål,sig riksdagens den svenska handelsflottanatt att
skall rimliga konkurrensvillkor, inte nåskan inom för ettges ramen
anslagsfinansierat rederistöd bör strategi väljas.en annan
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uppläggningenochUppdraget1

arbetetav

kapitalsitua-ochsjöfartens struktur-skall jag utredaEnligt direktiven
Direk-rederierna.och medelstorapå mindremed inriktning detion

densärskilt skall belysa. Deområden jagtiven tar tre avsersomupp
deneffekternakonkurrenssituation,svenska sjöfartsnäringens attav

kapital-struktur- ochoch slutligenförsäljningen upphörskattefria
rederierna.och medelstorahand de mindresituationen för i första

rederi-begrepp denbetydligt vidaresjöfartsnäringSvensk änär ett
omfattarsvenskflaggade fartyg. Denmedverksamhet bedrivssom

kon-med demrederier bedriversvenskahela den verksamhet avsom
olikaserviceverksamhetkringliggandetrollerade denfartyg samt av

denbehandlar jag huvudsakligenbetänkandedettaslag behövs. Isom
konkurrenssituation.handelsflottanssvenskflaggade

bakgrundalltså konkurrenssituationenförsta delenDen mot avavser
inomsjöfartspolitikenutvecklingentid snabbaden under avsenare
medönskemål behandlatenligtdel har jagoch i DennaEU Norge.

fråga redovisas igenomgång dennaminförtur och resultatet avav
betänkande.detta

vadbakgrund6 november 1997,i beslut denRegeringen har mot av
utvecklat sinbudgetproposition, ytterligareåretsredovisades isom

sjöfartspolitiska arbetet.det fortsattasyn
möjlig-på problemen ochdiskuterainriktat mitt arbeteJag har att

de berörda Desjöfartsnäringen medsvenskaheterna för den parterna.
principöverenskommelsematräffadeoch höstenunder sensommaren

svenska fartyg har migbemanningvillkor för gett en nyavom nya
därefter haröverväganden. jagför mina Detviktig förutsättning

stödjaförpå bäst kanbedöma hurinriktat mig är attstatenatt agera
förpågår sjöarbetsmarknadensmellanden attpartersom nuprocess
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sänka kostnaderna för svenskflaggade fartyg och återhämtadärmed
den under tid förlorade konkurrenskraften.senare
Jag har uppdragit Sjöfartens Analys Institut SAI uppdatera denatt
redovisning den svenska rederinäringens konkurrenssituationav som
Sjöfartsverket överlämnade till regeringen i maj 1997. Enligt direk-

fårtiven jag inte lägga förslag skattefrågor,berör väl analy-som men
effekterna åtgärderolika skatteområdet. har förJag attsera av

kunna bilda mig uppfattning den under tid inom sjö-en om senare
fartsnäringen fråganmycket diskuterade företagsbeskattningensom
betydelse för konkurrenskraften uppdragit Institutet för Företags-
ekonomiska Fältstudier vid Handelshögskolan i Göteborg belysaatt
omfattningen nuvarande rederibeskattning och beräknat utfallav av
s.k. rederiföretag. Bådatonnageskatt för dessa analyser jämte mina
direktiv bifogas betänkandedetta bilagor.som
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2 Svensk sjöfartsnäring en-

bakgrund

2.1 Sjöfart internationell näringen

Sjöfartens utveckling modern ingåendei tid beskrivs i 1995sättett
års Sjöfartspolitiska utredning SOU 1995:112 Svensk sjöfart -
näring för framtiden. Här lämnar jag för sammanhangets skull korten
bakgrund.
Sjötransportmarknadema har alltid. präglats i jämförelse medav en
många näringar hög grad internationalisering.landbaserade Underav
de intemationaliseringendecennierna har successivt ökat. Tillsenaste

också frånbilden hör ökad konkurrens länder med internationellaen
fartygsregister åtföljande låga lågamed bemanningskostnader, eller

mångainga företagsskatter och i fall oklara och bristande säkerhets-
och miljökrav. Flera dessa s.k. bekvämlighetsländer inte primärtärav
intresserade sjöfart transporttjänst, främstutanav som en av

frånregistreringsinkomster och andra intäkter rederier skriversom
sina fartyg dessa länders register.i Denna utveckling har bidragit till

traditionella rederiverksamhetenden delats i olika verksam-att upp
ägarfrågor, befraktning,hetsgrenar bl.a. bemanning, teknik ochsom

frågor och operation fartyg.gäller driftsom av
positiva utvecklingen med allt fler och svenskflaggadeDen större

samband med den s.k. oljekrisen i 1970-talets mitt.fartyg bröts i
råoljepriser och vikande fraktmarknad slog hårtKraftigt höjda moten

och internationellt starka sjöfartsnationenden relativt väl utvecklade
världstonnagebetydande överkapacitetet ledde tillSverige. En

subventionsvåg.fraktmarknader och omfattandefallande en
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Överkapacitet lönsamhet ökade användningen inter-och bristande av
lågarbetskraftskostnadema.för sänka Dettanationella register att

handelsflottans kraftiga minskning undersvenskflaggadedenbakom
registretantalet fartyg i det svenskaSålunda minskade1980-talet.

nivånmitt till den nuvarandefrån under 1970-talets600ca
kon-svenska rederier antalet demSamtidigt ökade250 fartyg. avca

liknande utveckling harflagg. Enunder ägttrollerade fartyg annan
sjöfartsländer.många andra europeiskairum

strukturen denl970-talet har inneburitUtvecklingen sedan att
kan generellt karak-karaktär. Processenhandelsflottan skiftatsvenska

frånhandelsflottan linjetrafik,omvandlingtäriseras stor-avsom en
specialiserad kontrakts- ochtillstortanktonnagebulk- och mer

från standardsjöfart riktningiSåledes utvecklingindustrisjöfart. en
sjöfart.arbetsorganisatoriskt avancerad Denochteknisktmot mer

behållit såvittochdockrederinäringen harsvenska t.ex. stor-avser
huvudsak skettdetta har imarknadsandel,ökat sintanksektom men

flagg.undermed fartyg annan
reduktion dentill kraftigutvecklingen lettharSammantaget aven

Årl97Ovärldshandelsflottan.andelvärldensindustrialiserade seg-av
1995under EU-flagg.världshandelstonnagetungefär 32%lade av
ökadeperiodUndersjunkit till cirka 14%.andelhade denna samma

från Utvecklingenandel 19% till 38%.sininternationella registrende
hemvist inom EUombordanställda medantaletockså medförthar att
medfört i prin-mån. utveckling harmotsvarande Dennaiminskat att

åtgärdervidtagit i syftesjöfartsnationer värna,europeiskaallacip att
sjöfartsnäring.också sinutvecklaiblandochstödja

marknaderna för fartygpå fartygprisvariationema görkraftigaDe att
lika viktig förrederiverksamheten och iblanddelnaturligär aven

Prisvaria-transportfunktionen.denlönsamhetrederiemas renasom
investeringskostnademamed de högakombinationmedför itionema

betydelse förfartygförsäljning och köp ärbeslut storatt avavom
konkurrensförmåga.långsiktigaresultat ochrederiemas
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och rederistödetstatliga sjöfartspolitikenDen
Även åtgärderolikasedan 1980-talet vidtagit iden svenska harstaten

utflaggning fartyg. Motivensyfte försöka motverka svenskaatt av
i följan-sjöfartspolitiska beslut kan sammanfattasi olikaangettssom

mål.centralade tre
förutsättningar för effek-Effektivitetsmålet syftar till skapaatt ensom

tiv utrikeshandel.
sjöfartsnäring-handelspolitiska målet syftar till tillvarataDet attsom

bytesbalans.möjligheter stärka Sverigesattens
Utrikeshandel vidBeredskapsmålet syftar till Sverigesatt tryggasom

eller politiska krissituationer.ekonomiska
delmål få betydelse.några kommitEfter hand har ytterligare att

beståen-målet syftar till skapasysselsättningspolitiskaDet attsom en
svenskt sjöfolk.sysselsättning förde

fåttmålet alltmiljöpolitiska harochDet sjösäkerhets- mersom en
ocksådel vill understryka.och jag för minframträdande roll som

sjöfartspolitiska beslut 1996 denSom följd riksdagens att sven-en av
beslutaderimliga konkurrensvillkorska sjöfartsnäringen skulle ges

skulle långsiktig inrikt-befintliga rederistödetriksdagen detatt ges en
år inom 400 milj krperiod femning och gälla under av en ram aven

iförutsättning rationaliseringsarbetetår. lämnas underStödet attper
berörda rederier ställer praktikplatserfortsätter ochbranschen att

ombord till förfogande.
branschstöd minskat sedan slutet 1980-har dettaSammantaget av

medfört antalet fartyg i denpå utflaggningenberortalet. Det attatt
täcka deminskat och bidraget försvenska handelsflottans att att

helårs-från 38 000 kr till 29 000 krsociala avgifterna minskat per
framgår nedanstående tabellrederistödetanställd. Utvecklingen avav
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Tabell 2.1 Rederistödets storlek 1989/90-1995/96 milj. kr

Budgetår Bidrag för Bidrag till Totalt
sjömansskatt socialavgifter

1989/90 231,0 220,4 451,4
1990/91 261,3 237,0 498,3
1991/92 229,9 243,2 473,1
1992/93 226,4 232,1 458,5
1993/94 215,9 160,1 376,5
1994/95 211,6 142,7 354,3
1995/96 330,9 141,2 472,1

Budgetåret 1995/96 omfattade månader,18 beräknat för månader12
uppgick stödet till 389 milj. kr
Källa Rederinämnden
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sjöfartsnäringsvenska3 Dagens

består rederiverksamhet,inte enbartSvensk sjöfartsnäring utanav
mäklare,också omkringliggande strukturen med hamnar,hela denav

klassificeringssällskap, bemannings- ochförsäkringsbolag,agenter,
1995: 12 sammanlagtutrustningsföretag fl. I SOU l attangavsm

Totalt före-räknas till näringen. dessadrygt 520 företag kan omsatte
år 1993 och sysselsatte cirka 27 000miljarder kronorcirka 44tag per-

i branschen 250 företag sysselsatta medantalet företagAv varsoner.
sammanlagd omsättning cirka miljar-rederiverksamhet med 27en

rederianställda 1996 15 000.der kronor. direktDe var ca
000 sysselsatta i verk-beräknades cirka 33Därutöver personer vara

anknytning till svensk sjöfart, i övrigamedsamheter nära transport-
och verkstadsindustri.näringar, tjänsteföretagprivata

består idag 250 fartyg medhandelsflottanDen svenska stor-av ca en
kontrolle-finns det cirka 350 fartygbit.lek 300 Därutöveröver som

svenskflaggade handelsflottan har min-svenska intressen. Denras av
Tilli lägre takt under l980-talet.skat 1990-talet,under änmen en

politikensannolikt den förda och statsstödendenna utveckling har
också rationaliseringsarbetet. Figur 3.1 nedan visar hurbidragit, men

åren.har utvecklats de 50svenskkontrollerade flottanden senaste
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Figur 3.1 Den svenskkontrollerade handelsflottans utveckling under
åren 1950 1996 avseende fartyg 100 bruttoregisterton.över-

DEN SVENSKA HANDELSFLOTTAN
100 bruttoregisterton

o o c e w v 0 to e w v foIa Na: a: :b Q: 4b to ca ta o; oå S å 8 E 8 i S S S
KällazsjötartensAnalysInstitut

Efter viss begränsad minskning mellan 1991 och 1994 ökadeen men
Ävenantalet svenskkontrollerade årenfartyg 1995 och 1996. antalet

svenskflaggade fartyg ökade tvåunder de åren. Nettoökning-senaste
antalet svenskflaggade fartyg har dock under 1997 förbytts ien av en

minskning fram till och med september med 15 fartyg.
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konkurrensvillkoren4 De nya

l Allmänt

Även mångagenerellt densamma förkonkurrenssituationen ärom
sjöfartsfrågoma drivitsde nordiska, harindustrinationer inklusive

går sjöfarteninte hänföra tillnationella förteckenmed olika attsom
sysselsättnings- regional-påverkar finans-, ochnäring. Bl.a.som

frågor sjöfartspolitiken.politiska
området inom känne-sjöfartspolitiska EuropaUtvecklingen det
åtgärder stödja ochvidtagit förtecknas allt fler länder ut-attattav

beståttSådana åtgärder i inrättandehandelsflottor. harveckla sina av
sjöfarten.och olika statliga stöd till Dennainternationella register ut-

årveckling har under accentuerats.senare
nyligen gjort sammanställningkommissionen harEuropeiska överen

Österrike frånräknas ochsjöfarten. Omförekommande stödformer för
visar det sig samtliga femtonsåsom EES-land räknas med,Norge, att

Tioåtgärder reducera bemanningskostnadema.länder vidtar för att
fonderingsmöjligheter för rederierna. Reduceradländer olikamedger

tillämpas tio länder.bolagsskatt eller användande tonnageskatt avav
Särskilda avskrivningsreglerInvesteringsstöd i sju länder.lämnas

tolvNågon internationellt register finns ifinns i länder. form avsex
länder.

särskiltåtgärd tid uppmärksammatsEn under är ersättan-som senare
Sistnämnda skattbolagsskatt med s.k. tonnageskatt.det traditionellav

skallrelaterad till fartygets storlek ochfast avgifttas ut som en
förhållandegår vinst eller förlust.rederiet med Ierläggas oavsett om

väsentligt lägre skatt,till innebär tonnageskattenbolagsskatt omen
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rederiet går med vinst. Grekland har denna skatteformanvänt sedan
länge. Holland och Norge har på sistone infört tonnagebeskattning
och den tyska regeringen har föreslagit sådant i Tyskland.ett system

4.2 Holland

I Holland har rad sjöfartspolitiska åtgärder vidtagits för stärkaen att
Åt-den holländska sjöfartsnäringens internationella konkurrenskraft.

gärderna syftar till utveckla sjöfartsnäringen så den kanatt bidraatt
till ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning.
De sjöfartspolitiska åtgärderna, i allt väsentligt trädde i kraft densom

januari1 består1996, kortfattat följande element.av
Lindring rederibeskattningen införande s.k.ettav tonnage-genom av
skattesystem. Detta fungerar så vinst rederirörelse fast-system att av
ställs de enskilda fartygens storlek i nettoregistertonatt mättgenom
multipliceras med vissa schablonmässigt bestämda belopp. På det så-
lunda framräknade beloppet erläggs bolagsskatt med 35 i% sedvanlig
ordning. Avskrivning tillåts med 11,8 % bokfört värde. Härutöver
finns möjligheter till snabbare avskrivning med Såväl20 %. juridiska

fysiska begagnakan sig Verksamhetensystemet.som personer av
måste ha sin strategiska bas flertaletoch sina ledningsfunktioner iav
Holland. Rederiema kan välja mellan tillämpa traditionell beskatt-att
ning eller tonnagebeskattning. Den valda metoden skall gälla för en
period tio år. fårMetoden tillämpas inkomsten härrör frånav om
driften Någotfartyg. krav fartyget skall ha holländskett attav
flagg finns inte.
Sänkning bemanningskostnaderrza arbetsgivaren tillåtsattav genom
behålla del skatt inklusive sociala avgifterstörre ombord-en av
inkomst. En reducering sker med 38 %. Fysiska har in-personer en
komstskatt i intervallet 37,5-6O %. Det innebär rederiet i praktikenatt
inte behöver någonerlägga någraskatt eller sociala avgifter som

undgårmanskap och dessa kostnader för befäl.merpartenavser av
láttnaderi reglerna bemanningför fartyg med avseendeav om-
bordbefattningar nationalitet hos besättningen. Minimikravetsamt

holländsk befälhavare. Sjöfartsinspektionenutgörs skall vidav en
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reglernabeakta de internationellabemanningsbeslutfastställande av
bemanning fartyg.för av

fartygssäkerhet och miljö-beträffandeSlopande nationella särkravav
skydd.

rederibeskattning ochkostnader för lindradholländskaDen statens
uppgåberäknas tillbemanningskostnader enligtsänkta ovan

år. Europeiska kommissionenmilj krECU 79095 miljoner perca
för EU:s rikt-det ligger inomstödet och uttalathar godkänt att ramen

linjer.

4.3 Norge

detNIS vid sidanregisterfinns det i NorgeSedan 1987 öppetett av
arbetskraftutländskNIS-registret kannationella NOR. Iordinarie

avgifterinkomstskatt eller socialapå avtalanställas lokala utan att
ibetalas Norge.

Ökad rekryteringsproblemmedfördefrån bl.a. NIS-fartygkonkurrens
tillvilket viktig orsakfartygsregistretordinarieför det att sta-var en

passagerarfärjor ilastfartyg ochbemanningsstöd tillinförde ettten
nationella registret NOR.det norska

också stöd tillmedgesombordanställda skrivna i NorgeFör numera
säkerhetsbemanning ochfastställdfartyget harförutsattNIS-fartyg att

från Norge.besättningenhalva äratt
kronormiljoner norskastödet till cirka 340uppgickSammantaget

tillnorska kronorstöd med 75 miljonerutgick1996. Härutöver
ombord.praktikbefattningar

1996 införa tonnageskattesystemi junibeslutadeStortinget ett som
förVillkorenordinarie bolagsskatten.till denalternativvalfritt attett

följande.i korthetomfattas ärsystemetav
norskt aktiebolag.måste bedrivasRederiverksamheten ettav-

användning i verksam-fartyg föreller hyraskallFöretaget äga-
heten.

fartyg.får inteFöretaget änäga annat-
verksamheter sjöfart.andrafår bedrivainte änFöretaget-
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Företaget får inte någraha anställda. Det innebär personalfunk-att-
tionen måste ombesörjas fristående managementföretagettav
Ett rederi enbart inhyrt omfattas intetonnagesom opererar- av
systemet.

Ingen skatt utgår på överskott i rederiverksamheten. Utdelning av
vinster beskattas i sedvanlig ordning med 28% hos företaget.

4.4 EU:s öfartspolitik

Mot bakgrund erfarenheterna från de år 1986 beslutade sjöfarts-av
politiska riktlinjerna inom EU och den därefter fortgåendeäven
minskningen fartyg i EU-ländemas fartygsregister har Europeiskaav
kommissionen arbetat med sjöfartspolitisktett nytt program.
Våren 1996 presenterade kommissionen vitbok sjöfarts-en om
politiken, benämnd Towards New Maritime Strategy. Efter inhäm-a
tande bl.a. medlemsländemas synpunkter den till dis-av togs upp
kussion i Ministerrådet, i december 1996 sånär påantogsom en, som

punkt, enhällig resolution i frågan. Resolutionen syftade tillen att
främja gemenskapsflotta och sysselsättning för gemenskapens sjö-en
folk.
I maj 1997 fastställde Europeiska kommissionen riktlinjer förnya
statligt stöd till sjöfartsnäringen. Riktlinjerna jämfört med deger som
tidigare gällt betydligt utökade möjligheter till stöd och stödformema

fler och flexiblare.är
målSom för stöd attanges

utveckla sysselsättningen inom bådeEU till sjöss och i land,-
bevara och utveckla maritim kunskap inom EU,-
öka säkerheten och miljöskyddet.-

målAndra verka för uthålligtär att och delett transportsystem som en
detta stödja den europeiska närsjöfarten.attav

Den allt överskuggande ambitionen skapaär politikattmer en som
säkerställer kommersiell kontroll och ägande fartyg med EU-ettav
land bas. Direkt relaterat till detta konkurrenskraftenär längresom
sikt och därmed också rekryterings-, utbildnings, forsknings- och
utvecklingsfrågor.
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i medlemsländer-nationella registerEU-register räknas, förutomSom
följande register:na,

internationella registret DISDanska-
Finska listan LIS-

registret ISRinternationellaTyska-
registerLuxemburgs andra-

register MARinternationellaMadeiras-
Kanarieöarnas register-
Gibraltarregistret-

EU-register.register inteFöljande är
Kerguelen-

AntillernaHolländska-
Hongkong-
Isle of Man-
Bermuda-

IslandsCayman-
får riktlinjernaområden stöd enligtföljandeInom bl.a. stats-omges

sjöfartsnäringen.stöd till
Offentlig service

inteupphandlade transporttjänster till regionerHit hör staten somav
tillräcklig transportservice.kan kommersiellt bära en

socialaF iskala och insatser
åtgärderarbetskraftsrelaterade respek-två kategorier,delas iDessa

tive företagsbeskattning.
får uppgå maximalt till vadstödArbetskraftsrelaterade motsvararsom

sociala avgifter.skatt och
företagsbeskattningen kan lägre skattesats,tillStöd relaterade avse

avskrivningsregler, fondering vinst-tonnageskatt, avgynnsamma
nyinvesteringsändamål. Mångafartygsförsäljningar förmedel vid av

flera länder i Europa.tillämpas idessa varianter
utbildningochRekrytering, träning

diskriminerande och full insyninteUnder förutsättning det äratt
fartyg, utbildning ochfår träning ombordmedges stödjastaten

områdensyftar till utveckling inomprojektforskning och somsom
säkerhet och miljö.
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investeringsstöd
Stöd tillåts generellt inte. Undantag kan specialfartyg för forsk-vara
ning eller uppgradering fartyg denutöver normala standardenav av
säkerhets- och/eller miljöskäl. Stöd denna förekommer i bl.a.typav
Tyskland, Frankrike och Portugal.
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5 Analys konkurrenskraftenav

l Allmänt

ålder,fartygstyp, storlek, anskaffningsvärde ochBeroende bl.a.
driftskostnadenbemanningsformer varierar kraftigt för enskilda far-

frånKapitalkostnadsandelen varierakan 20-70 % och beman-tyg.
frånningskostnaden 5-30 %. Priset för arbetskraft och kapital liksom

och tjänster helt internationellpriset för material marknadsätts en
efterfrågan utbud prissättningen.där och styr

påverkas sjöfartsnäringen i framför allt industri-Prissättningen attav
påverkarnationella regelverk kapital-länderna omfattas olikaav som

Även effekterna de olika reglernaoch arbetskraftskostnadema. om av
små, i relation till hela omsättningen i sjö-och subventionema är sett

helt utslagsgivande förfartsnäringen, kan de marginalen kon-vara
lönsamheten för enskilda rederier.kurrenskraften och för

i arbetskraftskostnaden för de rederier, exklusiveEnbart skillnaden
fanns i det svenska registret 1996 med 200 stöd-färjerederier, som ca

med ellerberättigade fartyg, jämfört NIS holländskt register, kan upp-
milj kr. 35- 50 den totalaskattas till 350-550 Detta %motsvarar ca av

för fartyg med stöd under svensk flagg.arbetskraftskostnaden

Bemanningskostnaderna5.2

internationella registren fick sjöfartendeGenom tillkomsten enav
i dag uppgår tillarbetskraftsmarknadinternationellhelt som

ombordanställda motsvarande 0,05 världens%miljoner1,2 avca
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samlade arbetskraft. Enbart i Norge kommer 45 000, totaltav
55 000 sysselsätts ombord i norskflaggade frånfartyg,personer som
andra länder.
För sjöfarten har intemationaliseringen arbetskraftsmarknadenav
inneburit snabb ökning antalet ombordanställda från främsten av

Östern.Fjärran Ungefär 75 000 arbeten för sjöfolk har gått förlorade
årenmellan 1985 och inom1995 EU. Fortfarande dock OECD-svarar

länderna för 40 % de högutbildade befattningshavama.av
årenDe förväntas världshandelnnärmaste samtidigt radväxa som en

olika internationella säkerhets- och miljökrav ökar kravennya ut-
bildningen. Detta bedöms leda till betydande underskottett ut-
bildat sjöfolk.
Jag i slutbetänkandet bl.a. utbildnings- och kompe-att taavser upp
tensfrågoma.
Genom efterfrågan kommer lönesättningen för välutbilda-att att styra
de befattningshavare kommer löneskillnaden mellan olika nationali-

minska. Samtidigt industriländema hårdareden alltmöterteter att
konkurrensen med helt eller delvis reducera skatt och socialaatt av-
gifter för sjöfolk, vilket förstärker denna utveckling.
Dessa tendenser innebär industriländema inte behöver förloraatt
arbetstillfällen vad gäller kvalificerat lågkostnadsländersjöfolk till i

omfattning under de åren.20senastesamma som
bilagaI 2 finns uppdaterad analys den svenska rederinäringensen av

konkurrenssituation. Jag sammanfattar i det följande de huvudsakliga
resultaten denna analys.av

genomgångEn fartyg i det svenska registret visar det fleraattav av
olika skäl finns betydande skillnader mellan arbetskraftskostnads-
nivån i relativt likartade fartyg. Enskilda rederiers driva ochsätt att
organisera verksamheten kan resultera i 10-15 % skillnad i arbets-
kraftskostnaden för ombordanställda i likartade fartyg under svensk
flagg.
Nedan redovisas arbetskraftkostnaden och i därpåden följande
tabellen kostnadsskillnaden olika1997 för fartygstyper och storlekar.
Beräkningarna baserade kurs 7,50 krär USA-dollar. Ien av per
jämförelsen med holländsk frånflagg kommer befäl Holland, medan
övriga befattningar innehas andra nationaliteter. Reduceringenav av
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Holland ochimed 30 %minskar kostnadenavgiftersocialaskatt och
Sverige.med 25 % i

holländsk flaggsvensk ochArbetskraftskostnad 1997 för5.1Figur
ro-fartygBbulkfartyg, RroTtankfartyg,stöd,NISsamt utan

USD/dag1000

5 r-

1:1ä Sverige
I3 Norge3 I Hollandå F,2

R 51000R 4500B 4000T T 550007000
1114500B11000T10000 T300000

InstitutSjöfartensAnalysKälla:

alternativetvälja mellanrederietkanregistrerade i NISFör fartyg
norskaför dentill stödberättigarsäkerhetsbesättningnorsk som

med-utländskamed flerfartygeteller bemannabesättningen att
nedan.jämförelsenhar valts ivariantenborgare. Den senare
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Tabell: 5.1 Skillnad i arbetskraftskostnad 1997, svensk flagg jämfört
med holländsk flagg och NIS stöd milj. kr.utan

Miljoner SEK Holland Norge
Produkt tanker dwt7.000 2,0-2,5 2,0-2,5
Produkt tanker dwt11.000 2,0-2,5 2,0-2,5
Produkt tanker dwt55.000 2,5-3,0 3,0-3,5
VLCC 300.000 dwt 6,0-9,0 6,0-9,0
Bulk 4.000 dWt 2.0-2,5 1.5-2.0
Bulk dwt11.000 2,5-3.0 2,0-2.5

4500 dWtRoRo 3,5-4,0 2,0-2,5
14500RoRo dwt 4,5-5,0 4,0-4,5

dwtRoRo 50.000 5,5-6,0 6,0-6,5
Källa Sjöfartens Analys Institut

Kostnadsnackdelen för de mindre tankfartygen beräknas till 38 %
jämfört med NIS stöd och 39 % Holland. För de far-utan störremot

ökar kostnadsnackdelen och genomsnittet för samtliga fartygtygen är
jämfört44 % med NIS stöd och 47 % Holland.utan mot

Skillnaden i kalkylen vad gäller alternativet Holland förklaras av
följande.

Ett högre arbetstidsuttag anställd i Holland. Antalet anställdaper-
befattning beräknas till i genomsnitt i Holland1,7 och i2,0per

Sverige. I Holland finns med General Purpose Officersett system
skapar möjligheter till flexibilitet vid arbetstidsplane-störresom

ringen ombord. Användningen G P O förutsätter högteknolo-av
giska fartyg bl.a. medger övervakning från bryggan obe-som av
mannade maskinrum.
Reduceringen skatter och sociala avgifter 30 %motsvararav av-
den totala arbetskraftskostnaden i Holland och 25 i% Sverige.
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nationaliteter. Vanligtvis tecknar de natio-Användande olikaav-
organisationerna avtal med de ombordanställdanella fackliga sam-

också med de fackliga organisationernatidigt avtal upprättassom
från hemländer.de anställdas

gäller imed de villkorkalkylen för svenska fartyg räknasOm somom
skillnaden mellan Sverigeframkommerden holländska kalkylen att

komponenter.förklaras följandeoch Holland kan av
Ökad och arbets-tjänstgöringsperiodens längdflexibilitet vad gäller

anställdinklusive högre arbetstidsuttagtidsplaneringen ombord per
och sociala avgifterförklarar Större reducering skatter40 %. avca

nationalitetanställa sjöfolk med olika15 Möjligheten%. attger ca
skillnaden.med anpassade avtal för 45%svarar ca av

Sjöfartsverkets analysuppföljningbilaga redovisasI 2 även avaven
tvåfrån kompletterats med kalkylermaj 1997konkurrenskraften som

hälftenbemanning med hälften svensk ochpåbaserade antagenen
50/50utländsk besättning .

redovisade maj 1997Sjöfartsverket ide olika fartygstyperAv som
typfartyg iprodukttankfartyg valtshar här 000 dwt7 ettett som

konkurrenskraften.analysen av
alter-svenska stöd redovisas. Ettalternativ med nuvarandeEtt annat

utländsk och den svenskabesättningennativ visas i vilket 50% ärav
tredjenuvarande svenskt stöd. Ettdelen besättningen omfattas avav

utländsk besättning och därräkneexempel visar resultatet med 50%
besättningen har minskats medsvenska delenkostnaderna för den av

förfullt Alla alternativ inomskatt och sociala avgifter ut. ramenryms
riktlinjer.EU:s nya

kalkyl med NIS-fartyg gjorts. Förutsätt-jämförelseSom har etten
säkerhetsbemanning och nuvarandenorskkalkylningen för denna är

Även holländskt alternativ redovisas.stöd refusion. ett
sammansättning be-nationalitet vidvaletDet skall noteras att avav

många möjligasvenska kalkylema barasättningen dei utgör ett av
exempel.

det valda typfartyget kansammanfattningsvis förKalkylema visar att
nuvarande stöd beräknasfartyget meddet svenskamerkostnaden för

NIS-flaggat fartyg med norsktår jämfört medtill 1,8 milj kr ettperca
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statligt stöd och år2,7 milj kr jämfört med det holländska far-ca per
Tillämpas modell medger s.k. blandade besättningartyget. en som

räknat efter 50/50-altemativ och nuvarande stöd kommer detett sven-
ska fartyget i paritet med NIS-fartyget. Kompletteras denna modell
med ökat bidrag för täcka de sociala avgifterna fullett att nämiarut
sig det svenska fartyget det holländska fallet. stårKvar kostnads-en
nackdel 0,2 milj kr år för det svenska typfartyget.om ca per

5.3 Företagsbeskattningen

Företagsbeskattningen kan dels kostnadsfråga, delsses som en som
kapitalanskaffnings- finansieringsfråga.och Analysen i det följan-en

återfinnsde, i bilaga syftar till kartlägga företagsskattensattsom
kostnadspåverkande effekt.
En undersökning rederiemas inbetalning bolagsskatt årenunderav av
1990-1995 visar de har betalt in 429 milj kr, vilketatt ettger genom-
snitt på år.71 milj kr Sex rederier har betalat in 300 milj kr. Deper ca
59 undersökta rederierna svarade tillsammans för 97, 5 rederi-% av
branschens halvåretomsättning under första 1997.
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milj kr.1990-95rederiersvenskaförSlutlig skatt5.2Figur
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medbetalathaskullerederiernamycket skatthuruppskattningEn av
skattein-period visarundertonnageskattesystem statensattett samma

årmilj kr15 och 25uppgått mellantillskulle hakomster per
genomsnittalltså iutfallet,medjämföra1990-1995, att varsom

år.milj kr71 per
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Överväganden förslagoch6

1997oktoberUtgångsläget i6.1

svenska sjö-dende förmigkoncentreratjagbetänkande hardettaI
för-snabbtdenproblemakutaövergripande ochfartsnäringen som

handelsflottan isvenskflaggadedenförkonkurrenskraftensämrade
till.lett Ut-handelsflottorländerseuropeiskatill andraförhållande

under detregistret har ökatfrån svenskadet senasteflaggningen
utflaggningaccelereradoch ärytterligareförhalvåret riskenoch en

konkurrensförsvag-till dennaanledningendirektaöverhängande Den
iföljtHollandsjöfartspolitiken iändrade stort settbl.a. denning är av
EU:spolitik harDennai Norge.förändringarmotsvarande nyagenom

europeiskadenvägledande förblivitstatsstödtillåtetförriktlinjer
harsjöarbetsmarknadensvenskadensjöfartspolitiken. Parterna

träffatbetydelsekonkurrensvillkorensdeinsiktmed nyaom
förförutsättningarför skapaöverenskommelserviktigaprincipiellt att

sjöfartsnäring.svenskkonkurrenskraftigen
varitharioch Norgeinom EUutvecklingensjöfartspolitiskaDen

tiden. Dennaunder denförändringarmedförtoch senastesnabb stora
situationbesvärligsjöfartsnäring isvenskställtutveckling har en ny

decemberinriktningsbeslut ilångsiktigariksdagenstid efterkort
fastställdainom EU,sjöfartspolitiskade1996. Det är ramarnasom nu

riksdagsbeslutet.förvid tidendelvis förutsesdockkundei maj 1997,
fortsattbetydelsen1996/97:1propositionen ettframhölls iDärför av

Sverige.iarbetesjöfartspolitiskt
maj 1997 deniregeringentillsin attnoterade iSjöfartsverket rapport

utflaggning. Treförbytts ihadeSverigetillinflaggningentidigare
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fartyg hade under våren flaggats till det norska internationellaom
registret NIS. Sedan lämnades har ytterligare 16 fartygrapporten
flaggats och för antal fartyg pågår förhandlingarut eller för-ett
beredelser för utflaggning. En viss avvaktande attityd råder för när-
varande.
Den försämrade konkurrenskraften för den svenskflaggade handels-
flottan har tidigare lett tillnämnts sjöarbets-att parternasom
marknaden under hösten 1997 träffat principavtal villkor förom nya
bemanning svenskflaggade fartyg. Syftet med överenskommelser-av

sänka bemanningskostnadernaär och därigenomatt stärka handels-na
flottans konkurrensvillkor förhållandei till fartyg registreradeärsom
i andra länders register. Principöverenskommelsema kommer dock
inte några omedelbara resultat kommeratt effektutange att ge
successivt i takt med lokala överenskommelser kan träffas ochatt
genomföras.
Naturliga utgångspunkter för mina bedömningar har årsvarit 1996
sjöfartspolitiska beslut innefattande målde och riktlinjer för den stat-
liga sjöfartspolitiken riksdagen för mindre år sedan ladeän ettsom
fast. Där den svenska sjöfartsnäringensägs skall rimliga kon-att ges
kurrensförutsättningar i sin skall förutsättningar förtur attsom ge
kunna behålla svenskflaggad handelsflotta rimlig omfattning.en av
Regeringen åretshar i budgetproposition prop 1997/98: utgifts-
område 22 46 redan uppmärksammat frågan och kortfattat redo-s,
visat allmän inriktning fortsatta det sjö-statensen av engagemang
fartspolitiska området för den situationen. beslutmöta I denatt nya
6 november 1997 har regeringen utvecklat sin det fortsattasyn
sjöfartspolitiska arbetet.
l beslutet uttalar regeringen sjöfarten har betydelse för denatt stor
svenska utrikeshandeln och för det svenska näringslivet och riks-att
dagens sjöfartspolitiska beslut ligger fast bör kompletteras. Par-men

träffade principöverenskommelser har föranletttemas regeringen att
skyndsamt genomföra analys erforderliga förändringar be-en av av
rörd lagstiftning. En proposition i ärendet beräknas kunna föreläggas

sådanriksdagen i tid den kan behandlas vårenunder 1998. Rege-att
ringen har vidare uttalat undersöka möjlighetenatt attman avser att

bidragetöka till de ombordanställdas sociala skydd från dagens
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nivå. beslutet harItill högrehelårsanställd000 kr rege-29 enper
skallfråganipropositionförvillkor attringen ettatt enangett som

förhand-iförutsättsramavtaldegällerriksdagenföreläggas att som
föreligga.skalllingsprotokollen

studierochkartläggningari formfaktamycketredanfinns omDet av
utredningensSjöfartspolitiskaDenkonkurrensvillkor. om-sjöfartens

Sjöfarts-redovisade1997majgrund. Igodmaterialfattande utgör en
sjöfartsnäringenssvenskadenårligaden förstaverket rapporten om

också överläm-harjöarbetsmarknadenskonkurrenssituation. S parter
harkonkurrensvillkoren. Jagbelysermaterialochunderlagnat som

medochberörda ävenmeddiskussioner parteroch en-haft kontakter
redo-bakgrunddennakonkurrensvillkoren. Motrederierskilda om

hur jagförslagochövervägandenminaföljande an-visar jag i det om
konkurrensvillkor kanhandelsflottanssvenskflaggadedenattser

stärkas.

sjöfarts-gällandeInnebörden6.2 av

mål riktlinjerochpolitiska
tidigareinnebär, nämnts, attbeslutsjöfartspolitiskaårs1996 som

statligadeninriktninglångsiktigförställningtagitriksdagen aven
sjöfartsnäringsvenskmåletövergripandemed det attsjöfartspolitiken

behållakunnasyftekonkurrensvillkor irimliga attskall enges
storlek.rimlighandelsflottasvenskflaggad av

harstorlekrimlighandelsflottahaSverige skallMålet avatt en
sjöfartspolitiskaolikastatsmaktemaslång tid isedanmedfunnits

mål han-dettainnebördenbedömning attminEnligt ärbeslut. av
denidag förvad denmindrepåtagligt är attfår bli ändelsflottan inte

och försysselsättningekonomi,svenskförrollspela denskall kunna
i deförutsättsavspärminghändelseförsörjning ilandets somm.m.av

ställningstagan-riksdagensförgrundtilllegatutredningarolika som
den.

års1996betydelsefulla iochprincipielltmeningenligt minDet nya
lyfterriksdagenochinriktningenlångsiktigaden attriksdagsbeslut är
vadFråganfråga.centralkonkurrensvillkorrimligafram omensom
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rimligaär konkurrensvillkor kan besvarassom med jämförelseen
med de villkor gäller i andra utvecklade sjöfartsnationer isom
Europa. Det inte rimligt ellerär önskvärt Sverige och dess sjöfarts-att
näring eftersträvar konkurrensvillkor tillämpas i vissasom utom-
europeiska nationer med s.k. bekvämlighetsflagg. Det däremotär
naturligt den svenskflaggade handelsflottanatt likvärdiga kon-ges
kurrensvillkor med de gäller andrat.ex. EU-länder ochsom som
ligger inom för EU:s sjöfartspolitik.ramen nya
En anpassning den svenska sjöfartsnäringens villkor till vadav som
tillämpas inom EU nödvändigär riksdagens mål skall kunna till-om
godoses. sådanEn anpassning ligger i linje med riksdagens sjöfarts-
politiska beslut från 1996. Den kan åstadkommas på olika ochsätt
EU:s riktlinjer också för olika nationellautrymme lösningar.ger

6.3 Bemanningskostnaderna

Av analysen i denna framgår bemanningskostnademarapport i vidatt
mening det område inomär vilket ytterligare insatser måste förgöras

stärka den svenskflaggade handelsflottansatt konkurrenskraft. De
principöverenskommelser sjöarbetsmarknaden harparternasom
träffat under och hösten måste viktiga ban-ochsensommaren ses som
brytande i skall leda till sänktasteg bemannings-en process som
kostnader och ökad konkurrenskraft.
Det viktigtär stöder den utveckling har inlettsatt staten som nu av

Arbetet med det statligaparterna. regelverket till kom-att anpassa
mande avtal har redan påbörjats och bör bedrivas skyndsamt. Arbetet
med förslag till lag skall denett nuvarandeersätta sjö-en ny som
arbetstidslagen pågår också.
Genom samspel i dessa frågor mellanett och finnsstaten parterna
goda förutsättningar förändringar i avtal och regelverk relativtatt
snabbt kan effekt i form förbättrade konkurrensvillkor. Ambi-ge av
tionen bör den bemanningsmodell innefattas i prin-attvara nya som
cipöverenskommelsema skall kunna börja tillämpas från den l juli
1998.
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Företagsbeskattningen6.4

konkurrenskraftenbetydelse förföretagsbeskattningensFrågan om
debatten med hän-sjöfartspolitiskai denfått uppmärksamhethar stor

Holland ochgenomförts iharde förändringarvisning främst till som
pekardennahar gjorts ianalyseröversiktligaNorge. De rapportsom

driftkostnademasänkabetydelse förföretagsbeskattningens attatt
förändradkonkurrenskraften begränsad. Enpåverkadärigenom äroch

någotavseendeinte i dettaskulle därförföretagsbeskattning
konkurrensvillkor.generellahandelsflottansförändraavgörande sätt

betydelse förhakan däremotföretagsbeskattningeninslag iVissa stor
också påverka möjligheter-investeringsbeslut och därmedrederiemas

handelsflottan.svenskadenoch förnyelsemoderniseringtill avna
för finansierafonderingsmöjligheterhandhandlar i förstaDet attom

enskildaföretagsbeskattningen förPå kandettafartygsinköp. sätt
påverkasiktoch längrebetydelseharederier i vissa lägen stor

någrafår läggadirektiven jag inteEnligtkonkurrenskraft.näringens
ibelysasproblemet kommerskatter,förslag rör attmensom

kapital-ochsjöfartens struktur-handlaskallslutbetänkandet omsom
situation.

ömansskatt6.5

till migförts frammånga synpunktergång harUnder arbetets om
Från1998.avskaffassjömansskatten parternaseffekterna att o mav

svårt be-reformen detfarhågoruttryckts görsida har det attattom
föreståendefartyg och dentill svenskapersonalhålla och rekrytera att

nettolönesänkningardekomplicerasavtalsrörelsen kan somgenom
avskaffas. Detsjömansskattenpersonalgrupperinträder för vissa när

medpersonalrekryterasvårarebliockså siktkan att
land-den maritimauppgifter inomtillnautisk/teknisk kompetens

sjöfartsinspektörer.ochlotsarverksamheten,baserade t.ex.
några förslagmig läggadet intedirektiv ankommerEnligt mina att

synpunkterredovisa devill dockJagsjömansskatten.gällerdetnär
förändringen kommerbekräftamig ochtillframförts atthar attsom
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genomföras i för näringen känsligt läge, kan kommaett attsom nega-
påverkativt den fortsatta utvecklingen. Enligt min uppfattning borde

refonnens effekter åtgärderanalyseras och förnärmare övervägas att
mildra de negativa effekterna. harJag regeringen i beslutetnoterat att
den 6 november 1997 har uttalat beredd följa effek-äratt attman upp

skatteomläggningen. högreDen skatt reformen innebärterna av som
kommer belasta rederistödet med motsvarande belopp, ledervilketatt
till den nuvarande redan detta skäl behöver höjas.att ramen av

6.6 Sammanfattande bedömning och

förslag

åtgärderOm inga vidtas kommer utflaggningen fortsätta under deatt
åren. också utflaggatDet osäkert kommernärmaste är tonnage attom

återflaggas till Sverige konkurrenssituationen för-även om senare
bättras. finns risk för utflyttning rederiföretagDet bidrar tillatt en av

fartyg skulle ha flaggats in under utländskatt stannarsom annars
flagg.

lyckosamt fullföljande de principöverenskommelserEtt av nyaom
bemanningsregler, har träffat, kommer för-avsevärtattparternasom
bättra den svenska handelsflottans konkurrensläge. kommerDetta
dock enligt min mening inte räcka för likvärdiga konkurrensatt att ge

förhållandevillkor i till och också åt-Norge Holland Det krävst.ex. .
från sida måletgärder för rimliga konkurrensvillkorstatens att om

nås.skall kunna
naturligaste och snabbaste likställa konkurrensvillkorenDet sättet att

med andra EU-länders och Norges i Sverige genomföraär att mot-
förändringar, länder har gjort, vadsvarande dessa gäller be-t.ex.som

blir då baraskattning och sociala avgifter. Konkurrensvillkoren inte
också sådanlikvärdiga lättare jämföra. strategi nödvändig-Enutan att

någon åtminstone övergångsvis,form rederistöd, förgör attav ge
möjlighet de bemanningsvillkor,genomföraparterna att nya som

ligger i de träffade principuppgörelsema.
Eftersom denna strategi förutsätter förändringar i skattelagstiftningen

tillåter någrautredningsdirektiven inte jag lägger förslag ioch att
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skattefrågor avstår jag från gå in hur sådannärmare strategiatt en
skulle kunna genomföras.
Om denna inte återstårväg fortsättaär öppen med den nuvarandeatt
svenska modellen för stöd till sjöfartsnäringen. Det innebär statligt

Ävenstöd till rederierna under huvudsaki former idag.samma som
principöverenskommelsernär har lett tillparternas minskade be-

manningskostnader för den svenskflaggade handelsflottan kommer
det finnas konkurrensnackdelatt exempelvis norska ochgentemoten
holländska rederier. Dessa betalar i praktiken någrainte eller i vart
fall försumbaranärmast inkomstskatter och sociala avgifter för de
ombordanställda och någoninte heller företagsskatt vanligt sätt.
Det statliga rederistödet i Sverige kommer därför inte kunnaatt av-
vecklas likvärdiga konkurrensvillkor skall kunna erbjudas sikt.om
Med utgångspunkt i skillnaderna i konkurrensvillkoren mellan deatt
svenskflaggade fartygen och EU-ländemas och Norges handelsflottor
är och understörst de åren innannärmaste överens-nu parternas
kommelser hinner få någon påtaglig effekt krävs det höjningmer en

rederistödet redan för 1998.av
Jag föreslår stödet ökas till 600 milj kr för 1998,att vilket medger en
höjning bidraget från nuvarande 29 000 kr helårsanställd tillav per
58 000 kr för täcka kostnaderna för de sociala avgifterna.att Denna
höjning bör beslutas först har träffatnär departerna ramöverens-
kommelser erfordras för de bemanningsreglema skallattsom nya
kunna genomföras.
Eftersom det inte går bedöma effekterna de bemannings-attnu av nya
reglerna eller vilka förändringar kommer ske beträffandeattsom
antalet svenskflaggade fartyg för 1999 och följande år det inteär
heller möjligt idag bestämma behovet rederistöd föratt tiden efterav
1998. Rederistödets omfattning och utformning måste årligenprövas
med beaktande förändringar i bemanning och in- och utflaggningav

fartyg. Detta inte någon idealiskär modell därför den knappastav att
kan långsiktig och den kan bli administrativtävenanses som
tungrodd. Det dock den återstårär väg inte vill användasom om man

strategi innefattar förändringar i skattesystem och socialaen som
avgifter.
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följsfortlöpandekonkurrensvillkorsjöfartsnäringensviktigtDet är att
denkonkurrensvillkor förmålet rimligasåutvärderasoch att omupp

nås inommålet kannås. inteOmhandelsflottansvenskflaggade
kunnaomprövningrederistöd böranslagsfinansieratför ett enramen

strategi.tillskifteinnebäravilket kanske, en annan
Rederinämnden, lämnasamråd mediSjöfartsverketåliggerDet att,

konkurrenskraftsjöfartsnäringenssvenskadenårliga redovisningar av
denförerfordrasutvärderingochuppföljningför denoch somsvara

rederistödet.prövningenårliga av
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kapitalsituationochstruktur- DirSjöfartens
1997:37

1997.maj15denregeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

fastlagdadenbakgrundskallutredare mot avsärskildEn
rede-svenskautreda densjöfartspolitiken närmareochnärings-

företags-allmännaochkapitalförsörjningstruktur,rinäringens
rederier.medelstoraochsmågällerdetfrämst närvillkor

avvecklingenpåverkas när avfärjerederiemasvenskaDe
Utre-1999.juliden 1EUinomgenomförstaxfreeförsäljningen

bedöm-utländskaochsvenskatillgängligautifrånskall,daren
be-värderaaweckling, närmaredennaeffekternaningar avav

svenskaden trans-föråtgärder tryggaatteventuellahovet av
färjesjöfarten.svenskadenochportförsörjningen

handlings-samlattillförslag ettframläggaskallUtredaren
sjöfaiten.svenskadenutvecklaför attprogram

Bakgrund

denförkonkurrenstörutsättningamalångsiktigadeDelar av
decembeririksdagenfastladeshandelssjöfartensvenska av

bet.1996/97:1,förslag prop.regeringensmedenlighet1996 i
innebär statenattBeslutetl996/97:1l5.rskr.l996/97:TU1,

denförkonkurrensvillkorrimligaskapatillmedverkar att
inter-aktivtskeskall ettDettahandelsflottan. genomsvenska

nationelltlångsiktigt ansvar.och ettnationellt merengagemang
detpåriksdagen attsamtidigtuppmärksammadeRegeringen

statligtkrävakanfrågorolöstafinnsfortfarande somdock
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Sjöfartspolitiskaengagemang. utredningen lyfte i sitt betänk-
ande Svensk .Sjöfart Näring för framtiden SOU 1995:112-
fram två problem ansågs särskilt väsentligasom utreda. Detatt

berörde struktur- ochena lönsamhetsfrågor för den svenska
handelsflottan. Utredningen menade dessa frågoratt viktigaär

belysaatt ingående. Det andra problemetmer hur bl.a. kapi-är
talförsörjningen skulle kunna förbättras främst för små och me-
delstora rederier. Utredningen föreslog åtgärder.temporära

Regeringen i 1997 års budgetpropositionangav prop.
l996/97:l sjöfartsnäringensatt struktur- och kapitalförsörj-
ningssituation tillhör den frågor bör studerasgrupp av som mer
ingående innan ställningstaten tar till åtgärdereventuella på
detta område. Regeringen påpekade också rederinäringensatt
struktur, med antalett småstort rederier och fåtalett större,

aktualiseraräven behovet fortsatta åtgärder från branschensav
sida. För delegen detstatens är samtidigt intresse kunnaattav

bedöma de generella näringspolitiska instrumentenom kan bi-
dra till sikt skapa ökadeatt förutsättningar för förbättrad till-
växt och lönsamhet. Det föreligger, betonade regeringen, även

behovett ingåendeatt kartlägga ochav värdera hurmer kon-
kurrensbilden inom EU det gällernärut anskaffningser bl.a.av
kapital hur andra länderssamt stödpolitik på detta område är
utformad.

Färjerederiema står inför betydande struktur- och lönsam-
hetsförändringar främst beror EG:s beslutsom attom av-
veckla taxfreeförsäljningen. decemberI 1996 överlämnade Sjö-
fartsverket "TAXFREErapport, betydelsenen färjor i tra--
fik på svenska hamnar", till regeringen i vilken effekterna ettav
slopande taxfreeförsäljningen från den julilav 1999 redovisas.

Enligt årligenrapporten 40nästan miljonerreser passagerare
med färjor till och från Sverige och 1,5 miljoner lastfordonca
och 400nästan 000 jämvägsvagnar fraktas på färjorna. Enligt

uppstår betydanderapporten negativa sysselsättningseffekter
och avsevärda förändringar kan komma äga iatt trafikenrum
till och från Sverige försäljningennär upphör.
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Uppdraget

särskild utredare skall fastställdaEn bakgrund denmot av
ochnärings- sjöfartspolitiken utreda dels vissa struktu-närmare

rella frågor berör den svenska handelssjöfartens långsik-som
konkurrenskraft dels trafikförsörjningsfrågor berörtiga som

den svenska utrikeshandelns transporter.
och medelstoraUtredaren skall kartlägga främst de små

analyseraoch lönsamhet. Utredaren skallrederiemas struktur
problemlönsamhetgmoblemen och klarläggaorsakerna till som

kanvilka åtgärderberör nyetablering rederier samt somangeav
behovfrån branschens sida ochlämpliga vidta ävenatt omvara

skallfrån sida. Utredarenfinnas åtgärderkan statensavanses
tvecklas. Utre-utredaäven om

Småföretags-nyligen inrättadeskall samråda med dendaren
berörda.delegationen och övrigaN 1996:04

kapitalförsörj-skall vidare kartlägga reglerUtredaren om
undersöka hurmedlemsstater ochning och statsstöd i bl.a. EU:s

företagsvillkor påverkar denallmännadessa regler och andra
föreslåkonkurrenskraft krävs,svenska såsjöfartens samt, om

statsstödsregler inklusive det s.k.förenliga medåtgärder EG:s
Utredaren skall beakta EG-kommis-sjunde varvsdirektivet. av

samrådastatsstöd till sjöfartenriktlinjer försionen samtantagna
med berörda myndigheter och övriga intressenter.

SjöfartsverketutifrånUtredaren skall slutligen, den av
underlag,överlämnade och tillgängligt görarapporten annat en

taxfreeför-samlad analys de effekter avvecklingen avsomav
och farjesjöfarten.säljningen för industrin Detskapar sär-är av

Utifrånkartläggs.för exportindustrinskild effekternavikt att
finnsvärdering detskallden samlade analysen göras omaven

trafikförsörjningen.åtgärder förbehov införa att tryggaattav
Danmarkförhållandena Finland,skall studera iUtredaren

vidtadessa länderoch undersökaoch Tyskland attavserom
effekterna avvecklingenmildraåtgärder syftei att av av

bl.a.skall samråda medUtredarentaxfreeförsäljningen.
berördaochmed myndigheter övrigaturistnäringen samt organ.
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För uppdraget gäller attutredaren skall lägga fram samlatett
handlingsprogram för utveckla den svenska sjöfarten.att
Programmet skall nödvändig långsiktighet och uppfylla kra-ge

på rimliga konkurrensvillkor i enlighet med riksdagensvet
beslut och finansierat. Utredarens förslag till åtgärdspro-vara

får omfatta skattefrågor.inte Utredaren dock oförhind-ärgram
rad effekteranalysera vilka det generella skattesystemet i sinatt
helhet har sjöfartsnäringen.på

Övrigt

Uppdraget skall redovisas den juni15 1998. För uppdra-senast
ochså vitt punkterna 2 3 skall delredovisning skeget avser en

den januari 1998.20senast
arbetet gäller kommittéerFör regeringens direktiv till och

särskilda utredare offentliga åtaganden dir.prövaattom
1994:23, redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.attom
1992:50, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenserattom
dir. redovisa konsekvenser för1994:124 samt att
brottsligheten det brottsförebyggande arbetet dir.och

skall också1996:49. beakta beslutUtredaren regeringens om
företagsreglersystematisk genomgång N94/ 1214.av

Kommunikationsdepartementet

Tryckt REGERINGSKANSLIETSOFFSETCENTRALStockholm1997av
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2BILAGA

Den svenska rederinäringens
konkurrenskraft 1997-2000

En uppföljning rapportenav

"Densvenskarederinäringenskonkurrenskraft1997-2000"
-publicerad 1997i maj

Skärhamn 1997-11-11
Sjöfartens Analys Institut ResearchAB

SjñfartznsAnalysInstitut 1997-11-18
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Förord

Följande komplement ochutgör uppdateringrapport ett en av
"Den svenskarederinäringenskonkurrenskraftrapporten 1997-2000" -publicerad i maj 1997.Uppdateringen framtagen på uppdragär av

Sjöfartsverket och SSK-utredningen underlag tillettsom
utredningemUppdateringen har gjorts Sjöfartens Analys Institutav
ResearchAB. SAIR för alla kommentarer ochensamtansvarar
slutsatser.

Skärhamn 1997-11-11
Kaj Rehnström

SjöfanensAnalysInstitut 1997-1-18
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Innehållsförteckning sid

Inledning och sammanfattning
Kostnadsskillnad för olika fartygstyper
Rationaliseringspotentialen

4. Arbetskrañskostnad med avtalanpassat
Analys påverkanpå stödetav

SjøfanznsAnalysInstitut 1997-l-IS
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SAMMANFATTNING1

konkurrenskraft 1997-2000"svenskarederinäringens"DenRapporten
mellanfinns betydande skillnadermaj visar detpublicerad i 1997 att- flagg.fartyg under svenskarbetskraftskostnadenmellan likartade

enskilda rederier ocharbetskraftskøstnaderzmellanSkillnaderna i
personalpolicy ochmarknadsinriktning,fartyg kan management,p.g.a.

%rationaliseringsarbetevärderastill 10-15 .
fartygarbetskrañskostnadenmedjämförelser medkunnaFör göraatt

medreferensfall användasdärför svensktflagg måsteunder ettannan
svenskkostnadsnivâ.representativen

svensk och hollänsk flaggkostnadsskillnadenmellanVi bedömer att
år varierar mellan 1,5-2norska registret NlSrespektive det per

miljoner förför bulkfartyg till 6-9kronor mindremiljoner över större
fartyg.tank och RoRo

typfartyg:nordeuropeisk trafikprodukttankfartyg i000 dwtFör 7ett
svensk flagg, NlS ochkostnadsskillnad mellanfinns det° en

kronorholländsk flagg på miljoner2-2,5
till milj kridet finns rationaliseringspotential 1kan ca° uppen

fartyg medarbetstidsrestriktioner ienskildafall nuvarandeom
förändrasenbart svenskbesättning

svenskbesättning och medmed avtal med %kan det 50ett°
kosmadssänkning milj kr ochstöd på 1.8nuvarande uppnås caen

avgifterpersonskattoch socialamed full återbetalning enav
kostnadssänkningmed miljoner kronor.2.5

kan sänkastotaltberäkning mycket kostnadsskillnadenVid huren av
enskildafalladderarationaliseringspotentialen 1går det inte iatt ca

kostnadssänkningenmed 1.8besättning ochmiljon med enbart svensk
under avtal.miljoner anpassat

Med hänsyn till bl a:
forfraktratsnivån och kostnadensambandetmellan intjäning°

fartyg.olika
ochlågkostnadskapacitet begränsatutbudet äratt extrem° av

fraktratsnivån kapacitetsutnyttjandetpåverkar bara ärnär extremt
lågt

samtidigtgenerelltkompetenskravenpå besättningen växeratt som°
specifikt marknader också blir allti enskildakraven större

rationaliseringspotentialen°
olika länderarbetskrañskostnadenmellanskillnaderna iatt°

förväntas minska dearbetstid, generelltinklusive skillnader i
åren5-10närmaste

flera olika ochredovisats ide analyser och slutsatser rapporter° som
sjöfartensbeträffandei Sjöfartspolitiska utredningen 1995

förutsättningarnuvarandeoch förväntade marknadsmässiga

SjofmcnsAnalysInstitut 199748I-l
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jämförelsen för 7 dwtatt 000 produkttankers° ett generellt går att

överflytta på övriga fartygstyper
och dessutommed antagandenatt:

förändringen sjömansskatteninte leder till° kraftigaav
arbetskostnadsökningarunder svenskflagg

nödvändigajusteringaratt svensk lagstiftning görsav
bör anpassadeavtal med nuvarandestöd och 50/50 fördelning av
besättningen leda till kostnadsnivå bedöms tillräcklig fören som vara

förutsättningar för svenskrederiverksamhetatt under svenskge att
flagg, i främst europeisk trafik, försvarakunna sina marknadsandelar
och kanske till och med öka dem. Indirekt innebär det också en
förstärkning konkurrenskraften i den transoceanaav
rederiverksamhetema
Skulle däremot förändringar sjömansskattenleda till den höjningav av
arbetskraftskostnadenunder svenskflagg antagits i rapportensom
Den svenskarederinäringenskonkurrenskraft 1997-2000, kan
kostnadsreduceringenmed 50/50 besättningminska med 100000-200
000 kronor. Den kvarvarande förstärkning konkurrenskraftenav
räcker räcker sannolikt inte till för vändaden nuvarandenegativaatt
trenden för rederiverksamhetunder svenskflagg. Det kommer det att
leda till önskemål ökad återbetalning sociala avgifter fullt iom utav
enlighet med vad medges EU:s riktlinjer.som av

SjöfartensAnalysInstitut 1997-11-18
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FÖRKOSTNADSSKILLNAD OLIKA2
FARTYGSTYPER 1997

Nedan redovisaskostnadsskillnadenfor olika fartygstyper och
storlekar. Beräkningarna baserade kursär på 7,5 SEK/USD. 1en
jämförelsen med holländsk flagg kommer befälet från Holland.
Reduceringen skatt och sociala avgifter minskar arbetskostnadenav
med 30 i% Holland och 25 % i Sverige.
Figur 1: rbetskraftskostnaderA under olika flaggor

.
5 :-

g F:123 D Sverige33 Norgeå I HollandF,2

oT7000 T55000 B4000 R4500 R51000T10000Y300000B11000 R14500
SjölanensKälla AnalysInstitut

Kostnadsberäkningamahar gjorts med hjälp både fackligaav
organisationer och arbetsgivarforeningar, rederier och
managementbolag.Kalkylema har också specifikastämts motav
fartygskalkylcr. Syftet med kalkylema för samtliga fartygstyperär att

fram rimlig bedömning skillnaderna i arbetskrañskostnadenen av
mellan fartyg med svensk flagg, holländsk flagg respektive NIS.
Nackdelen for de mindre svenskatankfartygen uppgår till 38 % mot

och 39 % Holland.NIS För de fartygen stigermot nackdelenstörre och
genomsnittet for samtliga fartyg %44 ochär 47 %mot NIS mot
Holland.
Tabellen nedanvisar vår bedömning merkostnadenfor arbetskraft iav

svenskt fartyg och nuvarandestödjämförtett med fartyg försom
holländska flagg och fartyg seglar i NIS.som

SjöfartcnsAnalysInstitut I997-ll-I8



å

i
SOU 1997:171 Bilaga 2 43

7
Tabell Skillnad arbetskraftskøstnadi 1997,svenskflagg jämfört
med holländskflagg och NIS stöd.utan
Miljoner SEK Holland Norge
Produkttanker7.000dwt 2,0-2,5 2.0-2,5
Produkttankerl 1.000dwt 2.0-2,5 2,0-2.5
Produkttanker55.000dwt 2.5-3.0 3.03,5
VLCC300.000dwt 6.0-9.0 6,09,0
Bulk4.000dwt 2.0-2.5 1.5-2.0
Bulk11.000dwt 2.5-3.0 2.0-2.5
RoRo4500dwt 3.5-4.0 2.0-2.5
RoRo14500dwt 4.5-5,0 4.04.5
RORo50,000dwt 5.5-6,0 6.045,5

Skillnaden i jämförelsen med "Holland" förklaras följande.av
0 Etthögrearbetstidsuttaganställdi Holland.Antaletanställda befattningper perberäknastill i genomsnitt Holland1.7i och2,0i Sverige.Hollandl finnsettsystemmedGeneralPurposeOfficers skaparmöjlighetertill flexibilitetvidstörresomarbetstidsplaneringenombord.AnvändningenGPOförutsätterhögteknologiskaavfartyg medgerövervakningfrånbryggan obemannademaskinrum.som av
0 Reduceringenskatterochsocialaavgifter 30% dentotalaav motsvarar avarbctskraftskostnadeni Hollandoch25%i Sverige.
0 Användandeolikanationaliteter.av
Räknaskalkylen för svenskafartyg till de villkor gäller i denom som
holländska kalkylen framkommer skillnaden mellan Sverige ochatt

ÖkadHolland kan förklaras följande komponenter. flexibilitet vidav
arbetstidsplaneringenombord inklusive högre arbetstidsuttagper

Ökadanställd förklarar 40% skillnaden. reducering skatterca av av
och sociala avgifter 15%. Möjligheten anställasjöfolk medattger ca
olika nationalitet med anpassadeavtal för 45% skillnadensvarar ca av
Kalkylerna inte på vilken rationaliseringspotential beror påsvarar som
unika villkor och avtal i Sverige. l kapitel finnsnästa sådanen
beräkning.

SjöfancnsAnalysInstitut 1997-11-18
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RATIONALISERINGSPOTENTIALEN3

Situationen i Sverige fyra arbetstagarorganisationerär att samt en
arbetsgivarorganisationvia avtal reglerar arbetsvillkoren ombord, en
arbetsplatsmed 5-20 beroende fartygets storlek, ochpersoner typ
sysselsättningsområde.
Följande kalkyl visar arbetskraftskostnadenoch typiska kombinationer

befattningar med nuvarandeavtal och regler underav svensk flagg for
7 dwt000 produkttankfartygett i nordeuropeisk trafik.

Fartyget jämförs med hur bemanning och kostnader förutser samma
fartyg under holländsk flagg under medNIS 50 %samt
säkerhetsbesättning,vilket berättigar till norskt rederistöd med 20%.
En jämförelse också med alternativgörs där enbartnorskett kapten
och används,överstynnan vilket inte berättigar till stöd.
Kalkylen innefattar lön övriga lönetillägg+ övertidsemester+ + +
kostersättning sociala kostnader+ minskat med eventuellt stöd.
Följaktligen ingår inte sjuklön, proviant, utbildning ochresor,
överlappningskostnaderdå dessamarginellt bidrar till skillnaden i
arbetskraftskostnadmellan flaggorna i trad. Det svenskasamma
fartygets kostnader beräknatpå fastär lön för befäl och Europa-avtal
för manskapet.
Tabell Exe I årskostnader arbets 1997

SjöfanensAnalysInstitut 1997.1l-l8
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takt med arbetetombord har rationaliseratsl och antaletatt
besättningsmedlemmarombord minskar ökar flexiblarebehovet attav
kunna planera det totala antalet tillgängliga arbetstimmarombord.
Följande kalkyl visar hur skullekostnadsreducering kunnastor som

möjlig vissa avtal ochmed justeringar i nuvarandesvenskavara
regler.

ovanståendeexempel i tabell arbetstidsuttaget 65 timmarI 2 är ca per
vecka och samtliga förekommande arbetsuppgifterOmperson.
ombord kunde planerasoch läggas hänsyn till respektiveut utan
befattningshavaresfackliga särförhållanden,med beaktandeav
kompetensoch behörighetskrav, med ökat genomsnittligtsamt ett

vecka med timmar skullearbetstidsuttag och 5 treper person ca
befattningar i ovanståendeexempel kunna bort. vilket reducerartas

miljoner kronor.kostnadenmed drygt 1,3
samtidigt kostnadenför utökad arbetstid vecka medMen ökar 5per

timmar varför nettoinbesparingenhamnarkring miljon kronor.l
Därtill kommer förlusten arbetstimmarkan innebära8140 attatt ca
underhållsarbeteeñersätts. dock bedömanivån påDet svårtär att
dessatillkommande kostnader. kan reduceraminskningenDe av
kostnaden för arbetskraften med miljonerombord mellan 0,5-1,0
kronor.
Ovanstående genomförs,exempel innebär, det attom
kostnadsskillnaden för fartyg jämförtarbetskraft på svenska med
fartyg i NIS eller fartyg med holländsk flagg i enskilda fall kan
minskas med:

30-35 % för produkttank fartyg°
20-30 % för bulkfartyg°

% för RoRo-fartyg20-25°
bidragandeEn orsak till sådanskillnad skulle kunna bliatt en

bestående under de internationella registren i Holland ochär att
Norge manskapoch del befälen andranationaliteterersätts en av av
till väsentligt lägre kostnad. minskar motivet reduceraantaletDet att
befattningar.

Värt kostnadsskillnaden räknat påNIS,äratt notera att gentemot
säkerhetsbemanning, halveras.Möjligheten utnyttja denän attmer

refusionsordningennorska under har främst tillkommit förNIS att
förbättra rekryteringsmöjlighetema och utbildningen norskt sjöfolk.av

med bristen välutbildat sjöfolk blir kännbarI takt på har dettaatt
till blivitalternativ bemanning vanligare.

värdera vilken inbesparing skulle kunna uppnåstotalt förFör att som
samtliga svenskafartyg måstederasnuvarandesammansättningav
besättningenkartläggas,hänsyn till specifika marknads-, trade- ochtas

förhållanden. Vi har därför fråntekniska avstått sådangöraatt en
värdering.

1997-1-18SjöfartensAnalysInstitut
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ARBETSKRAFTSKOSTNAD MED4 ANPASSAT
AVTAL

Jämförelsema nedan möjliga endast kompletteringarär och/ellerom
förändringar de svensk lagar berörs genomförs.av som
Nedanjämförs:

Svensk flagg, med stöd enligt nuvarandevillkor,°
NlS, med stöd och säkerhetsbesättning,dvs 50/50 norska och°
utländska ombord l norsk aspirantsamt
Holländsk flagg, stödmed och holländare3 ombord°
Svensk flagg, med anpassadbesättning d.v.s. halva besättningen°

utländska medborgareutgörs med ITF villkor och nuvarandeav
stöd för den svenskabesättningen.
Svensk flagg, med anpassadbesättning och full återbetalning° av
personskattoch sociala avgifteri enlighet med direktiv.EUs

Observera det till arbetsmarknadensär förhandlaatt parter attupp om
hur de olika befattningama skall fördelas mellan svenskaoch
utländska arbetstagare.Vi har i räkneexemplenvalt att anta samma
nationalitet för befattning.typsamma av
En viktigt förhållande inte tidigare lyfts framannat isom
diskussionerna konkurrenskraften det inte relevantär att är göraom att
jämförelser med lågkostnadskalkyler.extrema
Orsaken trefaldig:är

På sikt förväntasskillnadeni arbetskostnadenminska mellan olika
nationaliteter.

Det förbises oña det finns samband mellan intjäningatt ett
fraktratsnivån och kostnaden för olika fartyg och utbudetatt av
lågkostnadskapacitct begränsatoch påverkarär bara fraktratsnivånnär
kapacitets-utnyttjandet lågt.är extremt

Kompetenskraven generelltväxer samtidigt kraven specifikt isom
enskildamarknaderocksåblir allt Enskildarederiermåstestörre. därför

de generellabehörighetskravenutöver lägga omfattandeutbildningner
påden personalenegna

Vad kan utläsas de analyser gjorts effekterna frånsom av som av
borttagande sjömanskatten det blir individuellaär att storaav
förändringar i nettobehållningen efter skatt. Självfallet komplicerat
detta löneförhandlingama likväl det påverkarsom
förhandlingsklimatet i övrigt. gårDet därför inte mycketatt
vägledning sig SverigesRedareförening ellerav vare
arbetstagarorganisationema hur slopandet sjömanskattenkanom av
tänkas förändra kostnadsläget kompensationskrav.p.g.a.
Jämfört med de beräkningar redovisade i maj månadhar isom
tabellen nedanvissa förändras. korrigeringarDessa dock småposter är
och förändrar inte slutsatserna.

SjöfanensAnalysInstitut 1997-11-18
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Tabell 3: årskostnad arbetskr oktober 1997-

måstel För stöd 50% besättningen norskan l aspirant+av vara
2 Svenskmednuvarandestödoch50%svenskbesättning
3 lngenskattochsocialakostnaderenligtEUsdirektivoch50%svenskbesättning.

Med NIS och två norska befäl stöd hamnarårskostnadenutan ca
3,6 miljoner kronor.
Konkurrenskraften och utnyttjandet den svenskas.k. bidragsramenav

miljoner400 kronor år i de olika alternativen givetvisärper
beroendepå vilka besättningsaltemativ arbetsmarknadenspartersom
förhandlar fram.
I kapitel känslighctsanalysernästa görs med olika antagandeen om
stödnivå och varierandeantal fartyg omfattas ett anpassatsom av
avtal med %50 svenskarombord fartygen.på
l vårt exempel har antagit besättningskombination etten som ger
representativt medelvärde. "Vår" besättninghamnar därför även
medel avseendeutnyttjandet stödramen.av

SjöfartensAnalysInstitut 1997-IH8
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PÅ STÖDRAMENANALYS AV EFFEKTER5

lanspråktagandet stöd beroendepå hur mångaär fartygav som
kommer omfattas k 50/50-avtal. iDet sin funktionatt ett ärav turs en
dels hur många fartyg i det nuvarandesvenskaregistretav som
kommer övergå till sådanaavtal, dels hur många fartygatt som
kommer flaggas in under svenskflagg med 50/50att avtal. Därutöver

utnyttjandet stöd ocksåär beroende nivån på bidraget till socialaav av
avgiñer.
Nedan redovisas först kalkyl där nivåerna stödet till socialen
avgiñer har varierats. I diagrammet visas följande alternativ:

Nuvarande stöd 1996berörde 200 fartyg på årsbasisoch° som ca
uppgick till 389 miljoner kronor fördelat på miljoner241som

personskattoch 148miljoner för bidrag till sociala kostnader
Övriga exempel visar utnyttjande stöd med 38 000, 48 000 eller° av
58 000 kronor i bidrag till sociala kostnaderrespektive full
återbetalning enligt EUs riktlinjer i genomsnittmotsvararsom
drygt 70 000 kronor för typfartyget.per person

Figur Stöd2: vid olika återbetalning sociala avgifterav
700

600 r EU
6 500
g stod 58

stöd 483
300g

stöd 38§- 2005 ä
Nuvarande10°

0

25 75 125 115
Antal fartyg

Beroendepå hur avtal 50/50 besättning fördelar olikaett om
befattningar ombord för typfartyg seglar med svensk flagg,ett som
minskar stödet vid 58 000 kronor i stöd nivå med cirka:

miljon1,4 de högst betaldabefattningama med0 ersättsom sex av
icke svenskar.
1,2 miljoner med den sammansättning antagits för typfartyget- som

sjarmensAnalysInstitut 1997.1us
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1,0 miljoner de lägst betaldabefattningshavama° ersättsom sex av
med icke svenskar.

fortsattVi utgår från 58 000 kronor i återbetalning socialaav
kostnader och tillövergång 50/50 avtal for fartyg under svenskatt
flagg reducerarbehovet stöd med miljoner fartyg1,2 och vidattav per
inflaggning fartyg och utnyttjande avtal så50/50 ökarav av
utnyttjandet stöd med drygt 1,4miljon kronor fartyg.av per
Övergång till landskatt innebär också behovet återbetalningatt av av
skatt ökar då marginalskattema for de ombordanställdablir högre.

sannoliktMen kommer fler välja ledighet i stället.att att ta ut
Räkneexempel

I 998 Det inte sannolikt det blir någon inverkanär störreatt-
nuvarande från avtal redan Vi bedömerstöd 50/50 1998. övergångatt
till kronor återbetalning effekter58 000 i sociala avgifter ochav av
övergång till landskatt innebär for stödetbehöver ökas tillatt ramen ca
600 miljoner kronor for 1998.
1999/2000 förutsätterVi i räkneexempletnedan fartyg flaggas75att-

och fartyg75 for svenskflagg kommer omfattasatt attsom nu av
50/ avtal50 återbetalningen sociala avgifter 58 000ett ärsamt att av

kronor.
Den effekten beräknatpå årsbasispå behovet stödsammantagna av

års2-3 sikt blir med ovanståendeförutsättningar i miljoner kronor.

Stöd 1996 årsfartyg"200 389
Fördubbling återbetalningtill 58000 200 fartyg 148av
Landskatt-enuppskattning nettoeffekten 35av
75 fartyg inflaggning50/50avtalökarbehovetmed 105
75 fartyg under flaggsvensk övergårtill 50/50avtal ;29g
Summa 587

D.v. det krävs på 600 miljoner.s en ram
Med fartyg150 flaggar in och fartyg under150 svenskflaggsom som

tillövergår 50/50 avtal ökar kravet på till miljoner615ramen ca
kronor.
Med fartyg150 flaggar fartygoch 75 med svenskflagg idagsom

övergår till 50/50 avtal ökar kravet på till 800 miljonersom ramen
kronor.
Slutsatsenblir stärkskonkurrenskraften 50/50 avtal ochatt genom

återbetalning med 58 000 kronor så arbetskrañskosmadenattgenom
i nivå" med fartyg seglar i ellerär NIS med holländsk flaggsom

kommer den nuvarandestödramenpå miljoner400 kronor âr inteper
räcka till. Då har effekter från tillövergången landskattävenatt

beaktats.

SjöfanensAnalysInstitut 1997-1H8



50 Bilaga 2 SOU 1997:171

14
Våra analyser och kalkyler visar ocksåtydligt hur svårt, för inteatt

omöjligt, det bestämmasäga fastär för stödetatt överen ram en
längre period.
En analys fartygde for närvarandeseglar med svensk flaggav som
visar 150-175 fartyg verksammaatt är marknader där 50/50 avtal
och 58 000 kronor i bidrag till sociala avgifter innebär betydandeen
konkurrensförstärkning. Motsvarande fartyggenomgång underav
utländsk flagg och fartyg i order kontrolleras svenskaintressensom av
visar minst lika många fartyg kan bedömas tänkbaraatt som
inflaggningsobjekt, enbart från marknadssynpunkt.sett
Beaktar vad anförts det också vår bedömning denär attsom ovan
totala effekten på sysselsättningen,framför allt i exemplet med
blandad besättning och i bidrag58 000 till sociala avgifter, sikt kan

ökning antalet ombordanställdasvenskamedborgare i denge en av
svenskahandelsflottan.

SjöfanensAnalysInstitut 1997-1l-l8
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Förord

Denna utredning svenska rederiers skatteinbetalningar ochom
konsekvenser eventuellt införande s.k. tonnageskattettav ärav
gjord mig på uppdrag sekreteraren i Sjöfartens Strukturav av
och Kapitalförsörjningsutredning. Utredningen fristående,är

kan logisk uppföljning delar den Sjöfarts-men ses som en av av
politiska utredning gjordes 1995.som

Arbetet har utförts omväxlande på skattemyndigheten i Göteborg
och på Sjöfartens Analys Institut SAl.

Framförallt Lennart Nilsson och Christopher Pålsson hos SAI
har mig ovärderlig hjälp med minagett bitvisatt sortera
fragmentariska tankar hur jag skulle tillväga. De har ävenom
ställt med sifferunderlag den svenska Rederinäringen.upp om

Göteborg 97-11-03

Niklas Bengtsson

mrFöretagsekonomiskaFlltsmdier.NiklasBengtsson.031-7734777lnstizulet l997-ll-l l
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1.1Rederiernas slutliga årenskatteinbetalning 1990 t.0.m.
1995

undersökning på SkattemyndighetenEn visar rederierna underatt
1990 1995 harsammanlagt betalt in 429 miljoner SEK se-
bilaga vilket1, snitt på 71 miljoner året. deAvettger ca om
429 miljonerna har rederier betalat6 in 300 miljoner. Av dem är
Wallenius anknytna Manjoma iAB särklass med snittstörst ett
på miljoner17,5 året. övrigtI märks Stena och Torattca: om

FörLine 21 miljoner tillsammans.svarar ca:
undersökta företagenDe 59 stycken deoch svarade enligtär

Sjöfartens Analys Institut tillsammans for 97,5 % rederi-av
branschens omsättning under första halvåret 1997. För inteatt

någotmissa signifikant rederi har upphört, eller harannat,som
vi kontrollerat gjordeslista SAI i samband medmot en som av
sjöfartspolitiska utredningen 1995, Sveriges samtliga rederierav
verksamma under 1993. Vi förde efter denna revidering in
ytterligare fem rederier.st

vi jämför rederiemasNär slutliga skatteinbetalning Sverigesmot
utveckling förskjutenBNP år bakåt får vi bra visuellett en

match se bilaga 2. Det beror till delen på denstörsta att
sjöfartsnäringensvenska till 35 % beroende svenskärca: av

import/export. Denna graf också väl med hurstämmer ett
fraktratsindex för den samlade svenska flottan har utvecklat sig.
Nedan i bilagaoch 3 visas vilka stått förhar merpartensom av
rederiemas skatteinbetalningar under perioden.

Slutlig skatt för svenska rederier

:twallonuusmdariewiaManjoma-I-BULK:ErikThun MlmbulkarsLido Ahlmark:v 0u-nFÅRJAzGouandosulavslenavswøfarryñorLineTANK.Algomin Tankar:Unitedv-II-SOVRIGÅ

få företagtydligt det relativtDet förär äratt som svarar
skatteintäkter med dagensstatens system.merparten av

för." , " F Niklas 031-7734777 1997-11-11
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1.2 Alternativet tonnageskatt

Hur mycket skulle rederierna betalat de istället förom
bolagsskatt skulle betalat tonnageskatt enligt reglerna i Holland
och Norge respektive redareföreningens förslag till regler i
Sverige. För kunna uppskatta flottanatt aktuell förärsom
beskattning enligt s.k. tonnageskatt använde bearbetadoss av
statistik den svenskkontrolleradeöver fartygstlottan isom
grunden ingår i Fairplay register bearbetatett SAIär isom av
samråd Sverigesmed Redareförening.
Registret innehåller uppgifter fartyg,ettom vem som opererar

det och vilken flagg det för.äger Om varje fartyg finnsvem som
uppgifter DWT, GRT och NRT.om
Redareforeningen har förslag bygger på depresenterat ett som
regler gäller i Holland och föreslårNorge. Desom en
tonnageskatt följande:enligt

0-1000 skattefna,ärnettoton
1000-10000 Nrt kostar 18 sek/dag/tusen ton
10000-25000 Nrt kostar 12 sek/dag/tusen ton
25 000 Nrt kostar 6 sek/dag/tusen ton

Detta regler och belopp föreslåsär gälla i Norgesamma som
denmed skillnaden NOK kostar 1,07 SEK, vilketatt gören att

Redareföreningens förslag ligger sju 7 under detprocent
norska. I Holland reglerna lite annorlunda.är Men effekten av
dem i densamma. Skillnaderna består iär det dels,stort iatt
formell mening, inte tonnageskatt, detär sigrörutanen om en
bolagsskatt 35 dras på frarnrälcnad, fiktiv,procentom som en
vinst i sin baseras på nettoregistertonet på varje enskilttursom
fartyg. Skillnaden uppstår det privatpersonernär är äger ettsom
fartyg i s.k. partsrederi aktiebolag. beskattasDeärett ettsom
då med sin vanliga personskatt, enligt generella holländska
regler. Det indelningar i Redareföreningensär samma som
forslag, elva 1 1 högre.ärtaxan procentmen
Den andra, och skillnaden de förstastörsta, är att tusen

också beskattas med motsvarande 26,8 SEKnettotonen tusenper
och dag, dvs 9 700 SEK året.ton om

avvikelsenDen torde skapad for företag med alltattsenare vara
för små båtar skall vilja imed vilket medförsystemet, attvara
administrationen inte blir for omfattande.

031-7734777 1997-11-11for." F Niklas
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Vi visar här i exempel hur det tänktett är skall räknaatt man
enligt Redareforeningens förslag.

Det innebär fartyget Stena Congress haratt tex 101 698som
nettoregisterton skall beskattas enligt följande.

förstaDe 000l Nrt skattefria 100 698är beskattningsbara.är
000-10l 000 kostar 18 SEK 9 162 kr dagper

10 000-25 000 kostar 12 SEK 18015 kr dagper
25 uppåt000 och dvs 10 1698 25 000 76 698 kostar 6 SEK-
76,7 460 kr dag.per
162 +180 460 802 kr dag.+ per
Vi fartyget används hela året och räknar med 360 dagarantar att

år. Skatten för Stena kongress enligt förslagetett är
följaktligen 802 360 288 788 kr år.per
Utifrån dessa siffror kan vi räkna på antal alternativ. Viett
räknar enligt holländska och norska regler och enligt
redareforeningens forslag.

innebär1 alla svenskkontrollerade fartyg behöveratt betala
tonnageskatt,vilket inte förefaller särskilt troligt. Svenskkontrollerade
innebärenligt dennadefinition: Alla fartyg intäktersom genererar som
redovisasi svensktbolagellerdessdotterbolag.ett
2 innebär baradesvenskägdafartygenfår betalaskatt.att

innebär3 baradesvenskopereradefartygenfår betalaskatt.att
innebär4 baradesvenskopereradeochsvenskägdafåratt betalaskatt.

5 alla fartygmed flaggär svensk får betalaskatt.att
6 innebär barade svenskopererade,svenskägdaochatt svenskflaggade
får betalaskatt.

vi räknar på flottaNär såsom den halvårsskiftet 97 fåruten ser
vi följande resultat.

extrapoleringEn dagens siffror till de har varit aktuellaav som
under perioden 90-95 skall minska tonnageskattenattger man
med 20%.ca:

Enligt holländska regler
HalvårskiftetTonnage 97 Uppskattat värde

dagAlternativ kr år tusen kr 1990-95 tusen/årper per
1159131 41729 33 383
652 915 23 730 18 984
616713 22 202 17761

4 50 337 18121 14497
275 693 9 970 9767
21 2456 6487 6 119

för1 I Niklas" 031-7734777 1997-11-11g
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Enligt det norska förslaget
Tonnage Halvårskiftet 97 Uppskattat värde
Alternativ dag årkr tusen kr 1990-95 tusen/årper per

l 100 36521 187 28 950
2 57196 20 591 16 473
3 52 440 18 879 15 103
4 42 781 15401 12321

205 636 7 429 9435
6 33615 5 521 4 417

RedareföreningensEnligt förslag
Halvårskiftet UppskattatTonnage 97 värde

Alternativ dag kr år tusen kr 1990-95 tusen/årper per
93 9451 33 820 27 056

2 53 454 19 244 15 395
3 49010 17644 14115

39 9834 14 394 ll 515
19 2865 6 943 5 554 1

l6 14 333 1605 4 128

Med tonnageskatt enl. redareföreningens förslag skulleen
skatteinkomster blivit någonstans mellan 15 och 25statens

miljoner SEK år, jämföra med dagens 71att systemper som gav
miljoner. Summan beror givetvis på hur många fartyg skullesom
omfattas skatten. Enligt modellerna i Holland respektiveav

skulle öka något. Om skulleNorge applicera desumman man
Holländska reglerna så inte partsrederiemastängs ut systemet,ur

administrationen förmodligen eftersomminskar systemetmen
de rederierna har fartyg små.missgynnar ärsom som

påverkasskulle enskilda rederier1.3 Hur införandeettav av
tonnageskatt

enskilda rederierna skulle i de flesta fall minskaDe sina
skatteinbetalningar. få fall ökarI de där skatten ex Concordia

år.det sig mindre två miljoner SEKänrör perom
införandeeventuellt tonnageskatt har inte allt förEtt storaav

konsekvenser enskilda rederier nivå.negativa på De positiva
på enskilda dock fleraeffekterna rederier nivå skulle i fall bli

stora.

031-7734777 1997-1ForeugsekonomislaFlllsrudier,NiklasBengtsson. ll Ifbrlnstimrel
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