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statsrådet chefen förochTill

Kommunikationsdepartementet.

för Kom-chefenmaj 1997den 15bemyndigadeRegeringen
med uppdragutredaretillkallamunikationsdepartementet attatt en

kapitalsituation.ochsjöfartens struktur-utreda

lands-maj 199722förordnades denbemyndigandetstödMed av
BäckströmBirgergeneraldirektören ut-hövdingen, somnumera

redare.

entlediga-EdinBertil Edin.majutsågs 26 1997denTill sekreterare
juni 1998.15des den

Niklasek.1997utsågs decemberden 9 ävenTill sekreterare mag.
Bengtsson.

maj 1997 departements-den 22förordnadesTill experter
handelsdeparte-Närings- ochMargaretha Granborg,sekreteraren

teknik-ochNärings-Stigavdelningsdirektören Näsman,mentet,
vid Skepps-verkställande direktörenförreutvecklingsverket,

LarsavdelningsdirektörenochPeterssonhypotekskassan Lennart
Sjöfartsverket.Vieweg,

struktur-sjöfartensUtredningenantagitUtredningen har namnet om
betänkande, DenförstaSSK-utredningen. Ettkapitalsituationoch

1997:171konkurrenskraft SOUhandelsflottanssvenskflaggade
andra be-Ettnovember 1997.den 21regeringenöverlämnades till

inomtaxfreeförsäljningen avvecklasKonsekvensertänkande, attav
1998.den 25regeringentillöverlämnades1998:49EU SOU mars

slutbetänkande.härmed utredningensJag överlämnar

1998.oktoberMoholm 26

Birger Bäckström
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Sammanfattning

betrakta ö.transportförsörjningssynpunkt attfrån som enSverige är
importvolymernaÖver transporterasoch90 export-procent av

sjöfartsnä-förramförutsättningarskaparollStatens ärfartyg. att
organi-deregelverken,politiskadedettagällerFramföralltringen.

departementmellanansvarsfördelningenochstrukturernasatoriska
ochdepartementfleraberörSjöfartenmyndigheter.övrigaoch

minskatsjöfartsnäringenansvarsområden. Genom attmyndigheters
dessinteuppmärksammasomsättningochsysselsättningbådei

andrasättkonkurrensförutsättningaroch sommöjligheter samma
ochstrukturDagenssysselsatta.antal ansvars-mednäringar större

speci-deheltfångar intesektornstatligadeninom uppfördelningen
arbetarsjöfartsnäringenförhållandenfika som

2medsjötransportsmarknad, procentlitenidag caSverige utgör en
1993sedanharmarknadensvenskamarknaden. Denglobaladenav

mark-harrederiernasvenska tappatdesamtidigtkraftigt,växt som
nadsandelar.

medtrendiinne1986sedanindustrinmaritima ärglobala enDen
bety-också skettharDeti allatransportbehov segment.stigande

bedrivaförförutsättningarnapolitiska atti deförändringardande
ochsjöfartspolitikbåde EU:sdärinom Europa,Framföralltsjöfart.

internationellatill deregelverk hargrannländers anpassatsvåra nya
demed. UtanföljtinteharSverigeiSjöfartspolitikenförhållandena.

marknadernainternationelladeskettförändringarpositiva som
varitförmodligen ännusjöfartsnäringensvenskadenhadesjöfartför
ökad han-påverkasförväntaskanMarknadernaidag. enmindre av

frånkonkurrensökadocksåutvecklingsländerna,meddel av enmen
marknadernainternationellaAsien. Deframförallt ii dessa,rederier
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kommer kännetecknasatt växande fokusering säkerhets-av en
och miljöaspekter: Generellt kommer det råda bättre lönsamhets-att
förutsättningar, samtidigt växande inträdeskostnader försvårarsom
för aktörer sig de enskildaatt tanya marknaderna.

Det råder problem med rekrytering befäl för hela sjöfartsnäring-av
främst rederisidan. Teknikutvecklingenen. har förändrat arbets-

uppgifterna och behovet djup specialkunskap har för-av ersatts av
mågan kunna tttnyttja ochatt applicera tekniska hjälpmedel och
lösningar i det praktiska arbetet. De nordiska länderna har valt olika
modeller för tillgodose sjöfartsnäringensatt utbildningsbehov. Det
svenska utbildningssystemet har brister främst strukturell ka-av
raktär. Sverige måste finna modell för utbildning svensken egen om
sjöfartsnärings konkurrenskraft skall kunna Ävenutvecklas positivt.
forskningsverksamheten behöver reformeras för skapa nationellaatt
konkurrensfördelar.

Den svenska rederinäringen har visat god förmåga atten anpassa
sig till de internationella förändringarna och har förmått differentie-

sina produkter. Internationaliseringenra arbetskraftsmarknadenav
har dock kraftigt försämrat konkurrenskraften. Denna negativa ut-
veckling har också successivt förstärkts näringen idag harattgenom
uppenbara problem säkerställa kompetensutvecklingenatt både om-
bord och i land. Genom taxfreeförsäljningenatt upphör dras nu
också delar den svenska färjenäringen iav problematiksamma

lastfartygen.som

Hamnarnas betydelse för framförallt den europeiska sjöfarten växer
och de blir allt viktigare för utvecklingen också inom övriga delar

sjöfartsnäringen. Förlusten denav svenska varvsindustrin harav
inneburit mycket betydande tillämpadatt forskning har gått förlorad
för den svenska sjöfartsnäringen. Den svenska underleverantörsin-
dustrin har sig till den situationenanpassat och bedriver inya egen
regi viss tillämpad forskning och produktutveckling.en

Kapitalmarknaden fungerar idag tillfredsställande för sjöfartsnä-
ringens behov. Partrederier. nämndes särskilt i direktiven, harsom
idag marginell betydelse för näringens kapitalrekrytering.en
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Mina förslag

betalas enligt dekostnader för sociala avgifter börBidrag till0
betänkande 1997:171redovisades i 1 SOUprinciper som

deanställd vilket 70 %kr 1998,58 000 motsvarar ca avper
svenskflaggade han-för densociala avgifterna,statlig att ge

konkurrensvillkor.delsflottan rimliga

för säker-för sociala avgifter bör betalastill kostnaderBidrag0
svenskflaggade färjor åtnjuterpåhetsbesättningen tax-som

handelssjöfar-till den övrigafree, enligt principsamma som
konkurrensvill-farjesjöfarten rimligaskulleDetta äventen. ge

både betalandefartygMed färjor jagkor. tar passa-somavser
och betalande gods.gerare

fartygsförvärv, ochregler in-Förordningar och rör ut-somc
syfte så långtoch miljö bör itlaggning, säkerhet över attses

internationellamed deskapa harmoniseringmöjligt reg-som
lema.

redovisadesgrunderutredas påFartygsfonder bör somsamma0
för framti-Sjöfart Näringutredningen,sjöfartspolitiskai den -

den, från 1995.

flottanutlandsflaggadeochbåde den svensk-Rederier i som0
ombord på fartygförlagdför utbildningplatsertillhandahåller

kronoromfattning bör 20 000Stödetsstöd.bör ett pervara
energipro-elev i gymnasiets000befalselev och år 12samt per

och år.gram
fram.forskning börför tillämpadnationelltEtt tasprogram0

miljoner25årligenböroch näringenStaten gemensamt satsa
kr på detta program.

konkurrenskraftstärka näringenslångsiktigt kunnaFör att0
på sådanaåtgärder. listakunskapshöjande Enbetydandekrävs

bilagaåtgärder finns i

sjöfarten.försektorsansvarbör få tydligareSjöfartsverket ett0
samarbetetinitierande roll iverket skall hainnebärDet att en

sjöfartssektom.aktörerna inommed de olika
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Handlingsprogram för den svenska

sjöfarten

Det handlingsprogram jag i följandedet föreslår bygger detsom
samlade utredningsarbete jag genomfört och omfattar därmedsom

de förslag jagäven lämnat i tidigare betankanden.som

Avsikten med handlingsprogrammet långsiktigaRiksdagensär att
sjöfartspolitiska beslut från 1996 skall kunna Lippfyllas. Där angavs
målen med den näringsinriktade sjöfartspolitiken enligt följande;

på olika tillvaron: sjäfartens möjligrhetersätt konkur-att som en
renskrafiikg exportnäriizg och därigenom: .starka betalningsbalazz-

sen

den .svenska handelsflottaiz tillförsiiikras rimliga konkurrens-att
villkor.

Inriktningen innebär på sig för skapaatt .staten lar altansvar
långsiktiga konkarrerzsförutsättizingar för den svenska handels-
flottan oberoende medel häiniidlag eller på sikt skallav som nu
användas. Fornzulerin anpasxsad till den allmännaär Izäringsgen
politiska inriktningen Sverige idag Iillänzptzr"

Enligt direktiven skall jag lägga fram samlat handlingsprogramett
för utveckla den svenska sjöfarten. Programmet skall nöd-att ge

långsiktighetvändig och uppfylla kravet rimliga konkurrensvill-
kor i enlighet med riksdagens långsiktighetbeslut. Med jagavser en
sjöfartspolitik bör gälla åtminstoneunder femårsperiod.som en
Med rimliga konkurrensvillkor jag sådana villkor finns iavser som
våra konkurrentländer och förenliga med sjöfartspoli-EU:särsom
tik.

Riksdagens motiv för beslutet vilade fem mål.
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skapa förutsättningar försyftar tillEffektivitetsiizcilet att ensom
effektiv utrikeshandel.

handels-syftar tillvaratahandelspolitiska målet tillDet attsom
stärka Sveriges bytesbalans.flottans möjligheter att

utrikeshandelsyftar till SverigesBeredskapsvniilet tryggaattsom
ekonomiska eller politiska krissituationer.vid

beståen-skapamålet syftar tillSisselsättizingspolitiska att ensom
sjöfolk.för svensktsysselsättningde och lönsam

fått alltmermålet, harSjösäkerhets- och miljöpolitiska ensom
roll.framträdande

omedelbartstrategin iHandlingsprogrammet bygger på att ett per-
svenska sjöfartsnä-konkurrenskraften för denåterställaspektiv

längrebemanningskostnadema och igällerringen vad att ett per-
företags-fråga allmännaisådana förutsättningarspektiv skapa om

utvecklaskannäringenoch forskningvillkor, utbildning attm.m.
konkurrenskraft.och stärka sin

kostnadssänkande åtgärdernadebedömning inteminDet är att om
kunna uppnås.riksdagens mål integenomförs kommer attsnarast

konkurrentländemaligga föreambition börSveriges att stegetvara
konkurrenskraft,långsiktigsäkerställerde områdeninom som

kompetensutveckling.det gällerfrämst när

åtgärderKostnadssänkande

debetalas enligtavgifter börför socialakostnaderBidrag till
58 0001997:171betänkande SOUredovisades 1iprinciper som

statligde70 "o soci-vilketanställd 1998,kr motsvarar avcaper
rimligahandelsflottansvenslçflaggadedenavgifterna,ala att ge

lconlcurrensvillkor.

Kommentar:

kommeråtgärder vidtasbedömning intemin ut-Det är att nuom
ocksååren.under de Detförsätta osä-flaggningen ärnärmasteatt

tillåterflaggas Sverigekommer ävenuttlaggatkert atttonnageom
förbättras.konkurrenssituationen senareom
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Det naturligaste och snabbaste likställasättet konkurrensvillko-att
med andra EU-länders och Norges i Sverigeren genomföraär att

motsvarande förändringar, dessa länder har gjort vad gällersom
beskattning och sociala avgifter.t.ex. Konkurrensvillkoren dåblir

inte bara likvärdiga också jämförbara.utan Eftersom dennamer
strategi förutsätter förändringar i skattelagstiftningen och utred-
ningsdirektiven inte tillåter jag lägger några förslag i skattefrå-att

avstår jag från närmare hur sådanattgor strategi skulleen
kunna genomföras

Eftersom den naturliga intevägen återståröppen, fortsättaattsynes
med den svenska stödmodellen till sjöfartsnäringen.

Bidrag till kostnader för sociala avgi/Ter bör betalas till säker-
hetsbesättnirzg på svenskflaggade färjor åtnjuter taxfree,.som
enligt princip till den handelssjäjfarten.övriga Dettasamma som
skulle färjesjäfartenäven rimli konkurreizsvillkor. Med färjorge ga

jag fartyg både betalande och betalan-avser rarsom passagerare
de gods.

Kommentar:

Färjenäringen bör omfattas sjöfartspolitiken.av
Sjöfartsverket fastställer för varje fartyg den säkerhetsbesättning

krävs för framföra fartyg. Med bidrag tillatt kostnadersom för
skatt och 58 000 kronor i bidrag till kostnader för sociala kostnader
uppskattar jag kostnaden för stöd till säkerhetsbesättningen till 70
miljoner kronor år.per
Ett stöd till säkerhetsbesättningen arbetskraftskost-motsvarar en
nadssänkning 5 vilket i storleksordningprocent, motsvaras av
det tyska nyligen beslutade stödet.staten Det min bedömningav är

stöd till säkerhetsbesättningenatt skulle kunna förhindra utflagg-
ning svenska färjor.av
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ochFärordningar och regler berör fartygasjiárváirv, in- ut-som
så långtbör .syftesäkerhet och miljöfiaggiting, iöver att somses

internationella reglerna.skapa harmonisering med demöjligt

Kommentar:

fartyg.förhindrat inflaggningfinns idag harsärregleiDe avsom
Även fartyg byggts tillreglerna inneburitvid nybyggnation har att

ytterligaresärregler kan kommaflagg. Redan beslutade attannan
möjligheterna svensk flagg.segla underförsämra att

för fartyg undersjälvklarhet reglernabörDet att anpassavara en
iflagg till de IMO har beslutat Dettasvensk FN-organet ärsom om.

linje med EU-riktlinjerna.

för svensksärreglerna innebärtotala kostnaden de svenskaDen som
svåra följa det internationellasjöfart beräkna. Genomär att att re-
får sig efter. Sverige börgelverket tydliga regler rättaattparterna

inom arbeta för tolkningarinom IMO och EU gemensamma genom
riktlinjer tlaggstaternas kontrollverksarnhet.utarbetande förav

inspektörer,Kontrollmyndigheten bör dessutom kvalitetssäkra sina
avseende tolkning reglerna.av

på redovisadesFartygsjfortcier bör utredas grunder isamma som
framtiden,sjofartspolitiska utredningen, Sjöfart förden Näring-

från 1995.

Kommentar:

föreslå fonder.i direktiven förhindrad införandet Far-Jag är att av
främst små medelstora rederiernastygsfonder kan reducera de och

förnyelse denkapitalkostnad tiden, vilket kan bidra tillöver en av
höjer effekti-svenska handelsflottan. i sin säkerheten ochDetta tur
miljön.viteten minskar belastningarnasamt

också gårnaturligt sådan detDet i utredning undersökaär att omen
använda Skeppshypotekskassan för administrera eventuellaatt att

fonder, tillsammans med allmän Skeppshypotekskas-översynen av
sjöfartsnäring.och Rederinämndens roll i svensk framtidasans
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Kompetenshöj ande förslag

Rederier bådei den svensk- och utlandsflaggtzde flottan till-som
handahåller platser för utbildning förlagd ombord på fartyg bör
få stöd. Stödets omfattning bör 20 000 kronor befäl-ett vara per
selev åroch 12 000 elev i gymnasiets ochenergiprogranzsamt per
år.

Kommentar:

För säkerställa tillgången tillräckligt antal praktikplatser böratt
rederier tillhandahåller platser för utbildning förlagd ombordsom
ersättning för detta. Detta kostar miljoner14 år, vilket bör be-per
talas ökade anslag helårsstudieplatsernatill för respektivegenom
individ.

Ett nationellt för tillämpad forskning bör fram. Sta-program tas
och bör årligennäringen 25ten miljoner kr pågemensamt satsa

detta program.

Kommentar:

Med förlusten varvsindustrin har sjöfartsforskningen ochav pro-
duktutvecklingen i Sverige hamnat efterkälken. Den totala statli-

sjöfartsrelaterade forskningen har åren varit 5-6 mil-ga senaste ca
joner år med huvudsaklig inriktning "utbildningsforskning"per
och teknik. Ekonomisk och Samhällsorienterande forskning har i
princip saknats helt. Universiteten får forsknings-merparten av
medlen.

Omfattande frågeenkäter och analyser i Sverige visar tydligt att en
pragmatisk och näringsrelaterad utbildning efterfrågas och be-mer

hövs. Bristen nationellt forskningsprogram med tonviktett
utveckling och tillämpad forskning i samarbete med näringen häm-

utvecklingen näringens långsiktiga konkurrenskraft.mar av

Finansiering bör ske med lika insatser från och sjö-stora staten
fartsnäringen.
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konkurrenskraft krävsstärkalångsiktigt kunna näringensFör att
åtgärderpå sådanaåtgärder. listakunskapshbjande Enbetydande

bilagafinns i

Kommentar:

sjöbe-svenskagranskning dengenomförtHögskoleverket har aven
behovGranskningen visarfálsutbildningen. attett stort re-av

redo-betänkandetill dettasjöbefálsutbildningen. bilaga 2Iformera
åtgärder.kunskapshöjandedetaljerade förslag tillvisas mer

för sjbfarten. Dettydligare sektorsansvarSjöfartsverket bör ett
med deroll samarbetetinitierandeverket skall ha iinnebär att en

frågoravseendesjbfartssektornaktörerna rör:olika inom som
Utbildning

forskning.Tillämpad
Miljö
Säkerhet
Regelgivning

IMOinom EUInternationellt samarbete samt0
sjö-samverkan inomhurinitieraRegeringen bör översyn av enen

skall utformas.fansektorn praktiskt

för förslagenKostnader

år,miljoner kronor166,5för förslagenKostnaden är per varav:

miljoner kronor.handelsflottan, 70rederistöd tillUtökat0

far-säkerhetsbesättningrederistöd tillInförande av0
miljonerjor, 70 kr.

14 miljoner kr.förlagd ombord,Kostnad för utbildningo

forskning,för tillämpaddelStatens program0 av
miljoner kr.12,5

statsbudgeten.Kostnaden belastar

Övriga budgetramar.i existerandeförslag inryms
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Författningsförslag

1 Förslag till ändring förordningi 1996:1559
statligt bidrag till svensk sjöfartom

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§

Bidrag för inbetald skatt sjöin- Bidrag för inbetald skatt sjöin-
komst och kostnader för socialav- komst och kostnader för socialav-
gifter skall, inte följer gifter skall, inte följerannatom av annatom av
7 lämnas efter ansökan till 7 lämnas efter ansökan till
svenska fysiska eller juridiska svenska fysiska eller juridiska

eller till svenska eller till svenskapersoner partre- personer partre-
derier har eller har haft sjö- derier har eller har haft sjö-som som

anställda for arbetemän ombord anställda för arbetemän ombord
svenska handelsfartyg svenska fartyg huvudsakli-som som

huvudsakligen används i utrikes- används i utrikestrafrkgen av
trafik betydelse för den svenska betydelse för den svenska utrikes-av
utrikeshandeln eller den svenska handeln eller den svenska tjänste-
tjänsteexporten. Förordning 1997: 1222.exporten.
Förordning 1997:1222.

Bidrag till den har eller har Bidrag till den har eller harsom som
haft sjömän anställda för arbete haft sjömän anställda för arbete
ombord handelsfartyg ombord fartygäven fårävensom som
får föra skall lämnas föra skall lämnaspassagerare passagerare
endast för den del besättningen endast för den del besättningenav av

ingår i nriniznibesättningen. ingår säkerhetsbesättningen.isom som
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detBidrag skall lämnasBidrag skall lämnas det inte ärinte närnär är
frågafråga eller endastpassagerarfarzyg passagerartrans-omom

hellereller oljeplatttormar,oljeplattformar. Med portpassagerar-
iland-säljer gods förfartyg denna förordning fartygetiavses om

belastat Inedkonsumtionfartyg äräventransporterarsom som
pimkskatter, s.k.clzaujförer ellerandra an tax-momspassagerare

till lastbilar free.transporterassom
med fartyget.

denendast tilltill den Bidrag skall lämnasBidrag skall lämnas endast
utbildningsplatsei"ställerställer utbildningsplatsersom som

enligttill förfogandetill förfogande enligt ombordombord
ochanvisningaroch SjöfartsverketsSjöfartsverkets anvisningar

under bidragspe-bidragspe- detdet under visarvisar attatt somsom
tillräckliga försäk-försäk- rioden finnsrioden tillräckligafinns

drift.fartyget och dessdrift. ringar föiringar för fartyget och dess

5§

socialav-kostnader försocialav- Bidrag tillBidrag till kostnader för
krmed 58 000gifter skall lämnasskall med 45 000 krgifter lämnas

kalenderår årsarbetskraft,årsarbetskraft, ochkalenderår och perper
beräkningsgrundberäkningsgrund inteinte annanomannanom

10 § andraandra skall tillämpas enligttillämpas enligt 10 §skall
stycket.stycket.

årsarbetskraft räknasårsarbetskraft SomräknasSom enenenen
anställd i 365varitanställd i 365 sjömansjöman varit somsom

kalenderår.kalenderår. underdagarunderdagar ettett
anställd kor-varitanställd kor- Har sjömanHar sjöman varit enen
skall bidragtid 365 dagarskall bidragtid 365 dagar änän taretare

månmån motsvarandelämnas med imotsvarandelämnas med i ettett
reducerat belopp.reducerat belopp.

1998:968FörordningFörordning 1998:968
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dispositionochUppdraget1 av

slutbetänkandet

Svenskbetänkandelyfte i sittutredningenSjöfartspolitiskaDen
två problemfram1995:112framtiden SOUförSjöfart Näring-

struktur-berördeutreda. Detansågs väsentligasärskilt att enasom
Utredningenhandelsflottan.lönsarnhetsfrågor svenskaför denoch

ingående. and-Detbelysafrågor viktigamenade dessa är attatt mer
främstförbättraskunnakapitalförsörjningen skullehur bl.a.ärra

små rederier.och medelstoraför

små ochfrämst dekartläggauppdragetDirektiven mig att me-gav
också analy-skalllönsamhet. Jagstruktur ochrederiernasdelstora
problemklarläggalönsamhetsproblemen ochorsakerna till somsera

kanåtgärdervilkarederier,nyetableringrör samt varasomangeav
kanbehovfrån sida ochbranschenslämpliga vidta ävenatt an-om

frånåtgärder sida.finnas statensses av
partrederisystemets.k.ingår utreda detmitt uppdragI även att om

utvecklas.kan

tvåde del-uppföljningbetänkande dessutomi dettaJag gör en
jag harbetänkanden presenterat.som

konkurrenskrafthandelsflottanssvenskflaggadeDen
EUavvecklas inomtaxfreeförsäljningenKonsekvenser attav

förhandlingsprogramingårmitt uppdrag ut-I attettatt presentera
sjöfartsnäringen.den svenskaveckla

poängteradesför handlingsprogrammetutredningsdirektiven attI
rimligakravetlångsiktighet och uppfyllanödvändigskalldet ge

och finan-beslutmed riksdagensi enlighetkonkurrensvillkor vara
skattefrågor.får omfattaåtgärdsprogram intetillMitt förslagsierat.
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Jag dock oförhindradär analysera vilka effekter det generellaatt
skattesystemet i sin helhet har sjöfartsnäringen. För delstatens
finns det också intresse bedöma de generella närings-ett attav om
politiska instrumenten kan bidra till sikt skapa bättre förut-att
sättningar för ökad tillväxt och lönsamhet.

Jag har valt definiera sjöfartsnäringen utifrån de nätverkatt av
branscher eller delbranscher för sin näring huvudsakligen ärsom
beroende sjöfarten, s.k. kluster. Det innebär rederi-utöverav att

skeppsmäklarna, hamnarna och dvs. de ak-agenterna,erna, varven
traditionellttörer kärnan i näringen. ingårutgörasom ävenanses

underleverantörer direkt knutna till derasär produktion,som t.ex.
utrustningsleverantörer, skeppshandel Det relativt lättär attm.m.
identifiera rederierna, mäklarna, hamnarna ochagenterna, varven,

svårare identifiera deras underleverantörer, fast-attmen samt att
ställa de skall ingå i näringen eller inte. Utgångspunktenom anses

branschtillhörighet,är, företaget skall ingåoavsett iatt nä-anses
ringen dess verksamhet till övervägande del beroende sjö-ärom av
fartsnäringen.

Ett näringens problem den tack sin kostnads-är ochattav vare sys-
selsättningseffektivitet har minskat i nationalekonomisk betydelse,
vilket kan leda till dess konkurrensförutsättningar och utveck-att
lingsmöjligheter inte uppmärksammas i andrasättsamma som
näringar med antal sysselsatta.större

Detta har inneburit de enskilda företagen internationaliseratsatt vad
ägandet och skaffat sig relationer internationellt i syfteavser att

kunna etablera de nödvändiga långsiktignätverken för konkurrens-
kraft. Allianser i syfte uppnå skalfördelar både kostnads- ochatt
intäktssidan har redan skapats och utvecklingen kommer att accen-

de åren.närmastetueras

Detta har medfört sjöfartsnäringen befinner sig iatt utveck-nu en
ling tvådelning enligt följande.mot en

En med inriktning mindre företag rederier,som och0 mot agenter
hamnar, därför det finns lokalt behov deras tjänster.att ett av
Med sannolikhet kommer dessastor integreras iäven att ett eu-
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väsentligtioch ägandet kommerropeiskt marknadssystem att
utanför Sverige.grad sikt liggahögre att

företag,fåtal internationellainriktningEn störreettmot0 annan
marknadsan-relativtmedrederier och underleverantörer, stora
konkurrens-specialområden. företagsdelar inom sina Dessa
enskilda fö-fråga deuteslutandekraft och lokalisering är omen

till Sve-ägarförhållanden. Kopplingenskicklighet ochretagens
blirrige allt svagare.

handlingsprogramAvsikten med detta betänkande är att ett somge
sjö-främjar helaovanstående tvådelning och iställetmotverkar

långfartsnäringens utveckling sikt.

föreslå åtgärdermålsättning betänkandetmedYtterligare är atten
mål från uppfylls.sjöfartspolitiska 1996Riksdagensgör attsom

följande"Målet izäriizgsiizriktade sjbfartspolitikeizmed den ges
lydelse:

konkur-på tillvarata sjäfartens möjligheterolika sättatt ensom
betalningsbalan-därigenom stärkarenskraftig ochexportnärirzg

sen
konkurrens-tillförsäikrass rimligaden svenska /rzandelsflottanatt

Vlfl/OF.

på skapaförInriktningen innebär sig atttaratt staten ansvar
handels-den svenskalångsiktiga konkurren.jörutsöittiziizgar för

eller på sikt skallmedel Izarvidlagflottan oberoeizde nuav som
anpassad till den allmännaanvändas. Fornzuleriizgeiz närings-ar
idag tillämpar"politiska inriktniizkgeiz Sverige

års utredning fanns uppfattning1995 sjöfartspolitiskaI atten om
små till detmånga rederiföretag i relationdet i Sverige finns för sett

kunnastrukturomvandling skulletotala antalet rederier och att en
rederinäringen.förstärkt konkurrenskraft för den svenskaleda till

rederinäring rederieromfattas svenskdetta betänkande begreppetI
jag fö-strukturrationaliseringarSverige och medmed isäte avser

uppsplittring-försäljningar, sammanslagningar ellerretagsköp eller
påverkar dvs.struktureneller olika former samarbete somar av
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sammansättning aktörer. ägande. operation txrhmanagement,av
marknad fartygstyper. Investeringar i fartyg.: eller andrasamt nya
former rationaliseringat syftar till sänka kostnadernaattav sotn
eller öka intäktskapactiteten berörs följaktligen inte liåir.

Förevarande baserad antal utredningar ochiirrapport ett stort
publikationer. De flesta Omnämnda i sådantreferenslistan. Ettär
bidrag har varit de publicerade bilagor gjordes i sambandsom

Ävenmed den sjöfartspolitiska utredningen 1995. iirrapporter 80m
utförda i Sjöfartsverkets regi flitigt använda.är

Jag har haft flertal med berörda Jag har till-möten ävenett parter.
godogjort mig områdenflertal deexterna experters ettsyn av

gårutredningen igenom.som

Jag har Sjöfartensuppdragit Analys Institut Research SAIR att
bistå med siffror sakkunskapoch rörande utredningen. harDet även
varit behjälpligt i utformaarbetet med och analysera tillenkätatt en
Sveriges samtliga rederier och utredning de underlesvenskaen om
verantörema.

Betänkande så jag förstupplagt beskriver min vadär att syn som
gårmed konkurrenskraft, därefter jag sjöfartsnäring-igenommenas

marknad omvärld innan jagoch genomför denanalysens en av
svenska sjöfartsnäringen. genomgångBetänkandet fortsätter med en

förutsättningarna för finansierings- strukturfrågorna.respektiveav
innan jag följer betänkandena ochlupp
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Näringen konkurrenskraftenoch2

Analyser gjorts 20-talindustriella kluster har inationella ettav
i bl.a.näringspolitiska konsekvenserländer och de har haft viktiga

medförtAnalyserna harDanmark, Finland, Holland och Norge. en
förbättra företagens kunskaps-fokusering näringspolitiken till attav

mellankompetensförsörjning och för stimulera samarbetetoch att
ingår kluster bättreföretagen och iFöretag är rusta-ettstaten. som

tillgången till de kun-internationell konkurrensde mötaatt genom
finns hos andra företag i klustret.skaps- kompetensresurser som

för näringspolitik vidvisat det finnsAnalyserna har att ett utrymme
intesidan finanspolitikens makroekonomiska medel. Det är en-om

viktiga för näringsli-bart faktorkostnader, växelkurser äretc. som
konkurrensförmåga utvecklingspotential.internationella ochvets

affärsrelatio-näringskluster nätverk bygger inte enbartEtt eller
sjöfartsnäringen relationer mellanmellan företag. Inom spelarner
Sjöfartsverket, Närings- ochföretag och myndigheter regering

hanmförvaltningar,finansdepartementen riksdag, kommuneroch
forskningsinstitutioner centralorganisationer, utbildnings- och en

funktion.roll för klustrets-/nätverkets

kunskapsöverföring särskilt viktigaKunskapsutveckling och är
funktioner sjöfarten via forskning, utvecklingspro-inom skersom

frånjekt via insatser statliga myndigheter ochoch utbildning, samt
ocksåsker vid det löpande samarbetetverk. Kunskapsöverföringar

klassningssällskap, och utrustningsleverantö-mellan rederier, varv
transportfö-mellan lastägare ochoch vid samarbetet hamnar,rer

Även går från tillsjöfartsutbildad personal rederiernanärretag.

l Wergeland Delrapport klyngedarznelser shipping, 1998Tor ogom
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lastägarnas/transportföretagens skeppningsavdelningai uppstår na-
turliga kunskapsöverföringar. Utan detta samspel mellan branscher
och företag inom näringen. för svensk del har skapat högsom en
teknisk/kommersiell sjöfartskunskap, försvåras fortsatt fram-en
gångsrik utveckling inom sjöfartsnaringen.hela Dessutom försvåras
möjligheterna delta i det internationella forsknings och utveck-att
lingsarbete bedrivs inom bl.a. EU.som

Transpo rtköpare
Riksdag, regeringRederier
och Myndigheter

Relationer
Produkter ,Hamnar Kravspecifikationv Institutloner/ FoUErfarenheter
Kunskap

LösningarIfördelafSka

Varv/under- .. ä Tjänsteleverantörerleverantörer Land-
transportörer

O j1|luv

Figur Samspelet .vjofarrsnäriiztgen: .styir/a,i svagheter, nzäjlilçhercr
och hot.

Fungerar inte kommunikationen och samverkan i klustret försvagas
följaktligen konkurrenskraften långsiktigt. kommerJag i det föl-
jande visa hur det svenska sjöfartsklustret sedan början 1970-att
talet genomgått förändringar både nationell företagsniyåoch som

allvarligt hämmar den sjöfartsnåirihgenssvenska långsiktiganu
konkurrenskraft.
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nivåNationell2.1

levnads-ökandeuppnå ochhögmålnationelltviktigtEtt är att en
Förmågan realisera dettatill ärstandard för medborgarna. att av-

levnadsstan-nationsutnyttjas. Enhur nationenshängigt resurserav
förmågaochföretagensfunktionföljaktligendard statensär aven

viktigtöka denna. Detproduktivitet ochuppnå ärhög attatt en
kanföretagtill landsbidrarnationella särdragidentifiera att ettsom

Omolika branscher.inombehålla konkurrensfördelaroch ettskapa
framstår konkur-näringarellertillräcklig antal branscher stora som

konkurrenskraftockså nationensrenskraftiga, kommer att vara
ochbranscherenskildauppmärksamhetenriktasstark. Därmed mot
kanbetydelsenationella ekonomiskaSjöfartsnäringensnäringar.

Sveriges kon-näringen tillbidragföljaktligen de gersomses som
tillhandahållaockså indirekt,kurrenskraft direkt, attgenommen

effektiva transporter.

industriella kluster,delskrivitsåren har detdeUnder senaste omen
framgånghaftländer harmedfört vissasådana hardvs. storattsom

klusterbildningar:tillanledningarfinnsmed sin Detexport. tre
tidenverksamhet kommerkoncentrationgeografisk överEn av0

medarbetarespecialiserademedsamlingstoratt generera en
utnyttja.bättre kanföretaggruppen avsom

marknad för insatsva-effektivkoncentration skaparEn en mer0
transportkostnader.pris och lägrebåde kvalitet,vad gällerror,

avståndlokaltnormalt lättareInformation sprids än över stora0 -
sprids lättare. Dettaidéerblir effektivtinformationsutbytet -

technological spillovers.ofta förkallas
många de kluste-förklaraförhållanden gradkan iDessa stortre av

litteraturenz. klarfinns detI dagiranalyscr diskuterats ten-ensom
ochidéspridningpunktendet sistaviktdens till läggaatt mest -

koncentrerad forsk-spridningseffekternastudera de positivaatt av
utvecklingsaktiviteter.ning och

2 1998shipping,klyngedanrzelserDelrapportWergelandTor ogom
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forskningSenare har också visat klusterbildningar inte baraatt är
fenomen präglar högteknologiska verksamheter.ett ävensom om

Silicon Valley fortfarande favoritexempelär klusterbildning.ett
Forskningen ocksåpekar det ofta tillfälligheter bakomäratt rena

bestämt kluster uppstår. sådantEttatt exempel inom sjöfartenett är
från Hobart, Tasmanien, där fartyg kolliderade 1980 medett sta-v
dens enda bro raserades. fiskareEn såg möjlighet tjänasom atten

frakta floden. Han insågatt överpengar genom passagerare snart
båtbättre måste införskaffas och byggdeatt därför egenhändigten

den första australiska katamaranen stål.i l dag Tasmanien le-är
dande katamaranproduktion i världen. knappt år20 efter denna
händelse.

Studerar den omfattande litteratur finns klusterbild-man som om
ningar kan denna indelas i 3 huvudkategorier.

Huvudinriktning effekter kunskap, forskning ochexterna av
utveckling. förklarasHär tillväxt utgångspunktmed i de positi-

spridningseffekterna kunskapsutveckling.va av
Samspelet mellan stordriftsfördelar, transportkostnader och
geografi, teori för internationell handel och lokaliseringen av
företag, i hög grad bygger regionalekonomiska kriterier.som
Under år har det kommit rad bidrag tillsenare en nya en annan

handelsteori, i utsträckning bygger idéntyp storav som om
klusterbildning. företags,Ett branschs, eller nations konkurrens-
förmåga bestäms enligt denna teori faktorer:antalettav

i Produktionsfaktorer
ii Efterfrågeförhållanden
iii Relaterade industrier
iv Konkurrensförhållanden

v Myndigheters roll
vi Tillfalligheter

De centrala faktorerna fyrade första. medan tvåde sista påver-är
kar ramförutsättningarna i betydande grad. I sin konsekvensyttersta

3Tor Wergeland Delrapport klyvzgezla/uze/ser .r/zipping, 1998om og
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be-flera fyra huvudfaktorernasvaghet i eller dekommer attaven
konkurrenskraften.förmåga förstärkatillbranschensgränsa att

nationelltkonkurrenskraft iden svenska sjöfartensanalysI etten av
förändringarnamåste de viktigasteperspektiv beakta attman en av

främst rederi-internationaliseringsjöfartsnäringen deninom är som
beroendegenomgått. Från varit nationellttidigare harnäringen att

grund denarbetskraft rederinäringen,kapital och är ut-avav
inter-register, helt beroendebredda användningen öppna av enav

nationell arbetskraftsmarknad.

kluster,traditionellt definierats nationellaNäringskluster har som
regionalai framtidende kommer i allt högre grad att ses sommen

närings-den nationellaeller internationella kluster. betyderDet att
måste regionala och interna-tillpolitiken i allt högre grad anpassas

konkurrenskraft skallförhållanden den näringenstionella egnaom
kunna utvecklas positivt.

långt i inter-sjöfartsnäringen, kommit mycketDet betyder att som
måstejämfört med andra näringsgrenar,nationaliseringen över-

ökat samarbete. Ensvagheter i de svenska klustretbrygga genom
nå sådant förstärka deför samarbetenaturlig strategi är attatt ett

relationer och kommunika-svenska styrkepositionerna och sökaatt
sjöfartsmiljöer ramförutsättningar ochtion med har likartadesom

miljön.värderingar den svenskasom

Företagsnivån rederinäringen2.2 -

för skalekonominTillväxten under 1950- och 60-talen lade grunden
Lågkostnadsfilosofin,viktigaste konkurrensmedlen.deettsom av

strateginproducerad enhet, den dominerandelägsta kostnad varper
med producenten markna-och den förknippades den störstaatt

produk-marknadsandel och/ellerden, dvs. den med högst störst
konkur-fartyg, också ha starkastetionsanläggning borde den

fluktuerade konjunkturerna kringrenspositionen. Under denna tid en
uppåtgående trend.stabil
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Under turbulensen 70-talet med mognande marknader och stag-
nerande volymer förändrades förutsättningarna, dettatrotsmen
kunde företag opererade marknader fallandemedsom mogna
volymer lönsamma. Förklaringen till ofta konsek-dettavara var en

genomförd produkt- och marknadsdifferentiering. Historisktvent
skönjakan allmängiltiga huvudfilosofier rederiernasett tre som

har siganvänt av:
Lågkostnad: lågaSkalekonomi och kostnader.

Marknad- långtgåendeoch/eller produkzdijfereiztieriirg. En pro-
duktutveckling kundanpassning.mot

Anpassning "tin1ing": Innebär i princip köper säljerochatt man
sitt i tid.rätttonnage

Små differentieringsmöjligheter små möjligheter uppnåoch skal-att
fördelar i driften eller i marknadspositionen innebär timingen ochatt

långsiktigt perspektiv blir förhelt avgörande verksamhetensett ut-
veckling.

alltsåDet viktigt säljaköpa och fartygen vid tidpunktär rättatt
bådegäller vidDetta nykontraktering och vid andrahandsköp och

påtagligtdet speciellt i de marknaderna, inomär stora t.ex. stan-
dardsjöfart, kommer beröras längre fram. försälj-Köp ochattsom
ning fartyg betraktas ofta ocksåinvesteringar de kanav som men

naturligt inslag i driften rederi. Fartygenett ettses som av repre-
kapacitet mobil internationell kapacitet. Iutgörsenterar en som en

fluktuerarrederinäringen alltid frågor-fartygspriserna de ständiga-
storleken och tidsperspektivet svängningarna. Detärna om

erfarenhet, långsiktighetkrävs tålamodoch för köpa och sälja iatt
tid. vågaFörenklat handlar det dåligtköpa det ochrätt när ärattom

sälja det bra marknaden. följaktligenDet viktigtnär är äratt att
läsa marknaderna, konjunkturen och förutse beteendeaktörernasatt

marknaden, dvs. i tid de strukturella förändringarna i världse-se
konomin och marknaden. Utöver detta gäller det skapa nödvän-att
diga finansiella förståelseoch politisk för rederinäringensresurser
avvikande karaktär jämfört med andra branscher.



konkurrenskraften 13ochNäringerz1998: 129SOU

rederiernasstrategier tillstår flerabranscherde flesta andraSom i
tiden.varierabetydelse kanrelativaderas överdisposition, men

marknaderstrategiskarederiernasDefinitioner av

marknader. Jagrederiernasdefinitioneranvänds olikaSverigeI av
och Ocean-Europasjöfartfart,använda begreppen Inrehar valt att

geografisk positionering.sjöfart för

Europasjö-Sverige.ligger ihamnarnaminstfartInre är när aven
ham-minstOceansjöfartochsjöfart inomfart Europa närär en av

betänkandedettaanvändes idettautomeuropeisk. Utöverärnarna
används.fartygsteknikdendefinitioner kommerrad somavsomen

följandenedanförekommerbegreppför samtligaInom ovanramen
marknader.definieradeaffärsstrategiskttyper av

tillberäknas minskavärldsmarknaden,73 %Standardsjöfart, ca av
karaktärråoljetankmarknaden ändrarfrämst40 % att ge-p.g.a.ca

strategisktsäkerhetsfrågorna tilllyftsmiljö- och ettatt uppnom
drif-någon skalfördel ifinnsSjöfart det inteoljebolagen. därplan i

standardise-fartygenliten ochKundkontaktenfartygen. ärärten av
andrahandsmarknaden.säljaskanvilket de lättrade, gör att

bulkrnarknaden.råoljetankmarknaden ochvarit typiskt förDetta har
standardsjöfart.blicontainermarknadenI dag vägär att

grundläggande kom-ofta endaststandardsjöfart krävsrenodladI en
eller innehavarenbesättningarnainnebär attpetenser, av en-som

hu-behövsbytas Detbefattningar relativt lätt kan ärskilda ut. som
ochteknisk kompetensnautisk ochgrundläggandevudsakligen att

ställerfinns plats. Däremotcertifikatbehörighetskrav och stan-
förmåga följakunnaföretagsledningensdardsjöfart krav attstora

ochbefraktnings-desjöfartskonjunkturen och rättagöra
köp/säljbesluten.

till 50 %,förväntas ökamarknaden,20 %Kontraktsjbfart, caavca
be-kundrelationenstandardsjöfarten därvariantutveckladär aven

teknisktinte behöverdär produktentyder mycket, avance-varamen
kostna-renommé, god kontrollrad. lyckas krävs överFör gottatt
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derna och flotta kan ochstor reguljäratätaen som ge transporter.
Kunden kräver regularitet och frekvens, vilket innebär storlekenatt

verksamheten väsentligär logistiskt perspektiv. Poolverk-sett ur
samhet långaoch kontrakt vanliga inslag. Bådeär kemikalietrans-

och linjetrafik har karaktärenporter kontraktssjöfart och kanav
utföras olika kombinationsfartyg och RoRo-lösningar.av

Industrisjöfart, 2 % världsmarknaden, förväntas till 4ca växaav ca
%, ytterligareär kunden.närmare Ettett rederisteg vill lyckassom

industriell sjöfart måsteatt satsa kunna lösagenom sina kunders
transportproblem bästa tänkbara Representerassätt. av exem-
pelvis bil- och kryssningsmarknaderna. RoRo-fartyg kan ioperera

industrikoncept med bådelasterett till bil- och skogsindustrin. Ty-
piskt det ofta finnsär relation medatt eller fåtal lastägareen etten
och Fartygen ingårtransportören. i industriell verksamhet dären
logistiken integreradär med produktionen. Industrisjöfart medför
följaktligen hög grad differentieringsmöjligheter och har ocksåen av
ofta karaktären intraregional sjöfart. Det lång tid etableraav tar att
sig och det förknippatär med kostnader för utomståendestora att ta
sig marknaden.

Även inom standardsjöfarten förekommer långtidskontrakt denmen
då beroendeär kapacitetsutnyttjandet i de enskilda marknaderna.av

Stiger fraktraterna börjar lastägarna söka längre kontrakt ochatt
frakternatvärtom börjarnär sjunka. Därför denna formatt utgör av

långtidskontrakt form standard- och inte kontraktssjöfart.en av
Graden industrisjöfart bestäms möjligheterna till differentie-av av
ring bl.a. beroende femär faktorersom av :
l Leverantörsstrukturen
2 Möjligheten nå skalfördelaratt
3 Homogen heterogen produktvs
4 Graden likvida andrahandsmarknaderav
5 Kundstrukturen och kundrelationtypen av

flerJu faktorer industrisjöfart.stämmer desto kravsom större
ställs rederiets kompetens, tekniskt och marknadsmässigt i land
och till sjöss.
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Specialsjbfczrt, 5 % världsmarknaden, förväntas öka tillca av ca
6 0/0, via tekniken unik produkt. Dennarepresenterar typen av
marknad har mycket med industrisjöfarten, fårgemensamt men an-

tekniskt förfinad. En marknad med speciella tek-ännuses vara mer
niska krav och ofta relativt smala kundbaser dykfartyg,typenav
tunglyftsfartyg, arbetsfartyg i mindre utsträckning LPGsamt
liquidñed petroleum gas-fartyg och kylfartyg. Inträdes och utträ-
deskostnaderna till marknaderna svårtrelativt höga. nåDetär är att
kostnadsfördelar driva fler fartyg, däremot kan det finnsattgenom
betydande fördelar i dominera marknaden.att

finnsVar de svenska rederierna representerade

Den svenska rederinäringen finns representerad i samtliga typer av
strategiska rederimarknader dels historiska skäl och dels attav av
det finns starka band till den svenska och importen. Detexporten
förekommer olika fartygstekniker i flera olika strategiskatyper av
rederimarknader. finns följaktligen gråskalaDet i definitionernaen

medför rederi kan förekomma i flera olikaatt typersom samma av
marknader. Det behöver inte fartygs-, lasthanteringstekniken,vara
lastslaget eller värdet lastenhet vilken strategiskavgör typper som

speciell marknad utgör.en

Trafik med fartygRoRo kan standardsjöfart trafikent.ex. närvara
standardiserade tjänster någon egentlig kundkon-utanavser egen

takt. linjetrañkRen med fartygRoRo där frånlasten kommer ett
antal lastägare har betydande drag standardsjöfart i sigstort av

just linjeverksamheten i ocksåsig skaparäven vissa dragom av
kontraktskaraktär. Standardsjöfart den absolut delenutgör största

sjöfartsmarknaden och också den sjöfart där kostnadär typav av
och "timing" i kapacitetsanpassning betydelsefullast för lönsam-är
heten. I dessa "perfekta" marknader har den genomsnittliga lönsam-
heten lågvarit sedan andra världskriget. beroendeFrämst en
snabb teknikutveckling rationellare och stigandestörremot tonnage
nybyggnadspriser tillsammans med förväntningar ökan-som om en
de efterfrågan lett till för snabb kapacitetsutbyggnad.
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får special- och in-karaktären kontrakts-,verksamhetenNär av
Rederietunika kompetenser högre.dustrisjöfart, blir kraven

ekonomiska-, marknads-måste personalen i de tekniska-,utbilda
rederimark-förhållanden Eftersomunika.och kommersiella ärsom

sjö-också inom dennanaderna länkade till varandra krävsär typ av
förmåga sjöfartskonjunkturenfart kunna tolka sätt.rättatt

och hamnarna,gäller för underleverantörernaSamma sak varven,
fartyg eller derasspecialiseradede är mot typoavsett omen avom

produkter generell karaktär.är av mer

viktigare kopplingen mellanbeakta den alltväsentligtDet är att
möjligheter till betydandeinformationsteknik.och ITtransporter ger

ökad kundanpassning. Denproduktionsrationaliseringar och
revolutionerande effekten sikt kommerkanskefrämsta och mest

marknadsutveckling.organisation, ochsannolikt inom management
lågt utnyttjattransportkapacitettrafikflöden ochObalanser i ärsom

enskildebåde samhället och denmedför kostnader för operatö-stora
förhållandena in-de operativaredan ändraIT vägär attren.

ochskeppningar vardagensjöfarten. tillhör dokumentlösaIdagom
informationkommunikationssystem medbyggerharrmarna omupp

går snabbare. Allmän-genomgången i hamnenvilketgodset, gör att
förtill viss del lösningendatabaser för transportutbudet kan varana

internationella säkerhets-nyttjande trafiksystemen. Detbättreett av
också förändras med alltmer allmänmiljöarbetetoch är väg att

information fartygen ochtillgänglig operatörema.om
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3 Sjöfarten marknader och-

omvärld

globalaDen industrinmaritima sedan 1986 trend medinne iär en
stigande transportbehov allai och därmedsegment, storen ny-
byggnadspotenticil, förprimärt äldreersättning Sam-tonnage.av
tidigt har kostnadsutvecklingen för fartygskapacitetny p. a. ra-
tionaliseringar och valutautvecklingen övergått från inflatio-en
nistisk epok till deflationistisk. Tillsammans med begränsaden en
rationaliseringspotential med nybyggda fartyg innebär det att ny-
kontraktering fartyg förutsätter fraktrater kan bära inves-av som
teringeit.

Det skillnad jänzfört med förhållandende råddeär 1967-stor som
I 986 då stigande fartygspriser och allt fartyg bidrog tillstörre att
stinzulera nykontrakteringerz vilket tillsammans med subventioner
och spekulationsinslag skapade konstant utbudspress på mark-en
naderna. Det resulterade dålig lönsamheti och fallande: realpriser
för till sjöss.transporter

Efter 1986 har det också skett betydande förändring de poli-ien
tiska förutsättningarna för bedriva .sjöfart Framförallt har detatt
inom underEuropa år skett markanta förändringar ochsenare

vårazmpassizirzgar i granit/anders regelverk till de internatio-nya
nella förhållandenct Anpassningen sjöfartspolitiken i Sverigeav
har följtinte med, varför den svenska kostnadsnackdelen för
framför allt rederierna har bestående. devarit Utan för-positiva
ändringar skett de internationella nzarknadsförutsättning-sonz av

för bedriva .sjöfart hade den svenska .sjofartsnäringen för-attarna
modligen mindrevarit idag.ännu än
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Sjöfartens olika marknader länkade till varandra samtidigtär som
det finns väsentliga skillnader, framförallt kundsidan och i tek-
nik, de enskilda marknaderna. Gasfartyg kan användas it.ex.
kemikalietransporter, rå-kemikaliefartyg i oljeprodukttransporter,
oljefartyg i råolje- såvälprodukttransporter, kombinationsfartyg för

för malm- och kolskeppningar, förmindre bulkfartyg att trans-som
malm, kol och containers ochoch RoRofartyg för containerportera

transporter etc.passagerar

världshandelsflottan fartygAv med 000 GT,löver grosston som
består 000 fartyg miljoner27 672 dödviktston DWT.av ca
kontrolleras 80 rederier i nationer antaltolv ochprocent ett stortav

rederierna verksamma flera samtidigt.olika marknaderärav
Fartygsflottan försäkras internationell försäkringsmarknad,en
klassas dominerande10-tal klassningssällskap och finansierasettav

100-200 fartygenbanker. Merparten har byggts i ettav av varvav
10-tal varjeländer. Flaggstaten skall tillsyn enskiltutöva översom
fartyg kan precis besättningen bli utbytt dag.översom en

3.1 Rederimarknaden

nzarknadenStörsta enskilda sjöfartsmarknrzderna rederi-inom är
marknaden. Rederimarknaden kan tidigare delasjag nämntsom

rad Gemensamt för dem alla de kapi-i är ärsegment. attupp en
talintensiva.

påverkasRederimarknaden kan förväntas ökad handel mel-av en
frånlan utvecklingsländerna och ökad konkurrens från rederieren

utvecklingsländerna, framförallt förefaller detAsien. Det ärsom
liten risk strukturell överkontrakterirzg kapacitet. Mark-för av ny
naden påkan komma kännetecknas växande fokuseringatt av en

multim0dala4säkerhets- och miljöaspekter samtidigt de regi-som
onala kan öka. Generellt kommer detförväntastransporterna sett
råda bättre lönsamhetsförutsättningar, växandesanztidigt som

4 Multimodal; flera lasthanterare kedjaintegrering iav en



omvärld 19marknader ochSOU 1998:129 Sjöfarten -

på deförsvårar aktörerinträdeskostnader för sig inatt Ia en-nya
skilda marknaderna.

tjänster kan delas iRederiernas kostnader för utföra olikaatt
kapitalkostnader.driftskostnaderdags- och resekostnader samt

och bunkras där detfartyg kan byggas, finansieras,Ett ärrepareras
liberia- och svensk-billigast. betyder skillnaden mellanDet ettatt

och kapitalkostnader.flaggat fartyg mycket liten vad gällerär rese-
dagskostnaden, där denSkillnaden däremot vad gällerär stor

liten del denbiten lönekostnader. denTrots ärstörsta är att aven
utslagsgivande marginalen.totala kostnaden kan den vara

internationellEn näring

påtagliga konkurrenssituationförändringen i rederiernasDen mest
åren arbetskraftsmarknaden. 70-80de 50 har skettsenaste pro-

iidag registreradvärldshandelsflottan 300 GTöver ärcent av
tillåter, nationaliteter i besätt-register eller mindre, olikasom mer

produktions-till lokala villkor, dvs. marknaden förningen även
Övrig inklusivefaktorerna princip internationell. industri,i heltär

och servicemarknaderna, domine-underleverantörs-, hamn-varvs-,
priser för bland arbets-däremot fortfarande nationella annatras av

kraft.

rederinäringen, eller arbets-Det finns ingenting tyder attsom
sjöfolk, mindre globalmarknaden för framtidens kommer bli änatt

minska fram-idag. Skillnader i arbetskraftskostnader kommer att
högkvaliñcerade tjänsterna. skatter ochförallt för de Genom attmer

ocksåomfattning framtidensociala avgifter i allt mindre i styrs av
förhållanden också arbetskraftskost-bidrar tillnationella det att

nadsnivån jämnas ut.

utflaggningbörjade amerikanskSedan USA 50-talet acceptera
reda-följt med i utvecklingen. Svenskatill Liberia har andra länder

då särskilda till-följde utveckling, krävdesinte med i denna detre
stånd flagg. ställetför fartyg under utländsk I mötte nä-sättaatt

med teknik och rationaliseringarringen konkurrensen ett syn-ny -
rationell vid denna tidpunkt.och reaktionsätt varen som
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Det utlandsflaggade det svenskkontrollerade,även är stör-tonnaget.
och det svenskflaggade. Liberiaflaggade fartyg fåränre yngre un-

mångagefär lika nyttjandeförbud i europeiska hamnar desom
svenskflaggade. de flaggor fåttAv 23 flest antal anmärkningar,som
baserat hamnkontroll fartyg/år000ll i 16 industriländerav ca
de åren, nationella register majoriteten, dvs. regis-utgörsenaste tre

där fartygen finns i registerlandet. Dessa register iägarenter ärav
många fall förknippade lågamed löner och social standard.extremt
Utvecklingen alltsåhar lett till det inte längre enbart i deär öpp-att

registren det dåliga i världen finns.tonnagetna som

bådeFörenklat utryckt kan rederiets kostnadssida och intäktssida
idag helt internationella förutsättningar. Inget enskiltsäga styras av
land kan i mycket begränsad omfattning hävda unika regleränmer
och villkor påverkardet den näringens konkurrens-utan att egna
kraft.

problemDe rederinäringen brottas med avseende social-som
ekonomiska förhållanden, säkerhet och miljö kan inte lösas na-
tionell basis. Problemen måste lösas inom för in-EU och deramen
ternationella sjöfartsorganen organisationent.ex. FN IMO, dvs.
det fråga för de internationella arbetsgivar- och arbetstagaror-är en

politiker och näringens intresseorganisationer.ganen,

inbyggdaDe flaggstatskonflikter finns, inom EU, kommert.ex.som
leda till det tid med homogenisering reglerna i flagg-att att tar en av

Grekland, med 19 världstonnaget och högstaterna. procent av ge-
nomsnittsålder sin flotta årl9 sig regleringar ochmotsätter

Ävenskärpta krav. andra nationer sig ökat överstatligtmotsätter
inflytande byråkratiseringoch inom EU. Det finns däremot vä-en
sentligt intressegemenskap mellan hamnstaternastörre i de stora
export/import-länderna. kommerDetta leda till fortsatta skärp-att
ningar säkerhets- och miljökraven. finns ocksåDet tydliga ten-av
denser till självsanering via intresseorganisationema.
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Världshandelns utveckling

totalahur denrederimarkrzaderz mycket beroendetotalaDen är av
världsekonominUnder 1997väirldslzantleliz utvecklar sig. växte

värdevärldshandeln med 8 ivärde,med 4 i procentprocent caca
med 5 ioch de sjöburna nära procent ton.transporterna

delmarknaderna inomjag de olikaavsnitten efter detta belyserI re-
frakter och framtida behov.derinäringen avseende fartygspriser,

Asienkrisen brötpositiva tillsTillväxtprognoserna för 1998 utvar
sjunkande valutor. Depreciering-allvar i juli med börskurser och

råvaror,färdiga industri- ochdämpade handeln medvalutornaen av
efterfrågan containertonnage.drabbade torrbulk- ochvilket

efterfrågan oljetransporter inteoljepriserSjunkande gjorde att
ochefterfrågan i Asienminskadesjönk lika mycket. Den varor

skapatefterfrågan harminskadeden därav transporter av varor
ned fraktraternatransportkapacitet haröverskott pressatett som

i världen.inte bara i Asientrafiken, även restenutan av

för sjöfarten pekar 1998 och 1999 kommerPrognoserna attatt
mellanår. kapaciteter kommerbli Betydande attnytt tonnageav

främstfrån torrbulk- och containersegmen-levereras inomvarven,
försämrar påverkar fraktraternavilket tonnagebalansen ochten,

negativt; stortankflottan blir försumbar,Nettotillväxten i däremot
behålla god intjä-varför tankmarknaden bedöms genomsnittligten

ning under 1998-99.

handelsflottan skärptsKonkurrenssituationen för den svenska har
torrlasttonnage ikapacitetsutbudet mindre tank- ochattav

ökar fortsatt god efter-Nordeuropa under 1998 och 1999. Med en
frågan handeln öka ii USA och den internationellaEuropa väntas
år år,och fast med lägre takt under 1997.nästa än

Tankmarknaden

På rajjfinerad olja öka främstsikt fortsätter transporterna attav
också väsentligtregionalt, Tillväxten äräven transoceant.men

stabilare på råoljemarknaden, där konjunkturbetingadeän stora
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kommer slåsvängningar igenom skeppningarnai fort-att även
sättningsvis. Produkttankirzzzrknaden har kommit långt övergång-i

till .sjöfart liknar industrisjöfart. Utvecklingen konznzeren en som
forsätta dennai riktning.att

Under 1997 de internationella råolja medsteg transporterna av
4,6 eller miljoner1,5 fat dag och raffi-procent transporternaper av
nerade oljeprodukter med 2,9 eller 0,3 miljoner fat dag.procent per
Transporterna råolja från Mellanöstern till Asien ökade,av men var
oförändrade till de andra konsumtionsområdena Europa ochstora
Nordamerika, vilka istället ökade sin import från närliggandemera
leverantörer. måttligEn tillväxt råoljetankflottan gjorde ka-attav
pacitetsutnyttjandet ökade och den genomsnittliga intjäningen för en
VLCC från 27 000 USD/dag 1996 till 35 000 USD/dag 1997.steg

årI efterfrågan råolja långsammareväntas växa under 1997,än
samtidigt produktionen hos viktiga närleverantörer öka,väntassom

påföljdmed behovet transportkapacitet kommeratt växaattav
obetydligt. Eftersom tillgången också kommertonnage växaatt
obetydligt, innebär det tonnagebalansen marknaden blir iatt stort

oförändrad. Förutsättningarna för relativt råoljetank-stabilsett en
marknad 1998 bedöms därför goda, några förbätt-storasom men
ringar i jämfört med 1997 förväntas inte.raterna

Marknaden för raffinerade produkter uppvisartransporter av en
mindre ljus bådebild, globalt och regionalt i Europa. Anledningen

stagnerande efterfrågan oljeprodukterär och ökad raffina-en en
derikapacitet i vissa områden minskar behovet handel ochsom av
därmed också På produkttankmarknaden försämradestransporter.
fraktraterna 1997 efter uppgång då1996, leveranserna till USAen
ökade kraftigt. Under 1997 upphörde denna tillväxt, samtidigt som
leveranserna från Ryssland sjönk importen frånoch Mellanöstern

obetydligt. Genom leveranserna fartyg, framföralltsteg att av nya
små 20 000 dwt produkttankers kommer öka, skärps konkur-att

de marknader långsamt, exempelvisväxer Västeuro-rensen som
och Japan. Inom kemtankllottan ökar leveranserna fartygpa av nya

med 30 vilket kommeröver skärpa konkurrensen betyd-procent, att
ligt.
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bulkmarknadernaTorrlast och

påperspektivlängreMarknaden kan inom Europa i ett saneras
säkerhetsbestänznzelser ochmiljö- ochutbuclsxsiclan skärptagenom

Lokal produktionhanznkostnaderita.harmoniseringstörre avav
bulkgodsminskar, vilket viabitlkvaror trans-transoceanager mer

.säkerhetsbestämmelserökade miljö- ochDet ärporter. somgenom
verksam-tillbulkfartjig kan konverterasnzarknadeit för mindre en

sådanbidrag tillliknar industrisjojfart. Etthet annat ensom mer
högre gradlastägarenskulle ikonvertering tog ansvarvara om

.säkerhetsfrågonnziljö- ochävenför

fort-delen 1996 ochunderTorrlastmarknaden förstärktes senare av
stagnerandeförsta kvartalet 1997,stärkas undersatte att enmen

tillgång förorsa-efterfrågan i kombination med ökad tonnageen
efterfrågetillväxt fortsattefall i fraktraterna. Trotskade kraftigtett

däref-tredje kvartalet förochförsvagas under andra attattraterna
Asien. Volymtill-följd ekonomiska krisen ifalla rejält till denter av

påtagligspeciellt för dehar variti bulktransporternaväxten stora
betydandekolexpansionen varitdär tillväxtensegmenten p.g.a.

sjöfart i olika de-Shipping regionalShort Seatransoceant. Inom
sjunkit varit konstant.världen har volymen ellerlar av

första kvar-index underFraktratsindexet Baltic FreightBFI som
inleddes.nådde sjönk 1300 krisen Där-1500 tilltalet 1997 näröver

nivånvilket den lägstasjunkit till under 800,efter har den är
år.10över

1997 be-nettotillskottet underbulkflottan ochglobalaDen växer
bulk-Volymeneller 150 fartyg.räknas ha varit 3,9 procent nyaca

flot-existerandeårsskiftet denfartyg i vid 11order procent avvar
siffra.vilket fortsatt högärtan, en

gammaltuppläggningkraftigt ökad skrotning ellerEn tonnage,av
eller extraordinärai Mellanösternliksom militära konflikter t.ex.

förbättraNordkorea och/eller Kina kanhjälpinsatser i temporärt
produktiondock fortsatt ökadmarknaden. krävsDet export-aven

Sydkorea åtföljande ökad import malm,och ochi Japan avenvaror
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stålkol och tillsammans fortsattmed god tillväxt i USA och EUen
långsiktigtför förbättra nivånatt ratema.

Bulkmarknaden marknadär differentierings-störreutanen mogen
möjligheter. Detta har medfört kostnaden har varit denatt avgöran-

Öppnandetde konkurrensfaktorn. har bi-ytterligareöststaternaav
dragit till pressad lönsamhet och ökad fokusering kostnaderna.

Ser marknadsprospekten i lite längre perspektiv kan inom Eu-ett
skärpta miljö- och säkerhetsbestämmelser och harmoni-störreropa

sering hamnkostnaderna bidra till marknadenattav ut-saneras
budssidan. Genom den lokala produktionen bulkvaror mins-att av
kar, behövs allt bulkgods via Förtransoceana transporter.mer
short shipping" inom Europa kan detta medföra volymök-sea en
ning, fårvilken ställas reduceringen den lokala produktio-mot av

Det ökade miljö- ochär säkerhetsbestämmelsernen. genom som
marknaden för mindre bulkfartyg kan konverteras till verksamheten

liknar industrisjöfart. Ett bidrag till sådan kon-annatsom mer en
vertering lastägaren i högreär grad för miljö-äventarom ansvar

säkerhetsfrågor.och

Containermarknaden

Cantainertransportmarknadens framtida utveckling kommer för-
modligen kännetecknas ökad storskalighet, hårdareatt ännuav
konkurrens och krav på kapital. kommerDetta att ytter-mer ge en
ligare effektivisering kostnadskontrollen från dörr till dörr.av
Containerflottan omfattar globalt 2 000 fartyg. Flottan kan delasca

tvåi huvudsegment med avseende trafik regionaltyp av re--
spektive trafik med l 400 respektive 600 fartyg.transocean -
Inom det "transoceana" har flottan under de 5segmentet senaste
åren vuxit med 5 år i fartygantal och med 8 iprocent procentper

TEUantal TEU l l tjugofots container. Tillväxttakten har varit
högst inom de fartygsstorlekama.största
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medelålderNuvarande för år.containerflottan iendast 11 Mättär
antal fartyg år53 flottan 16 eller Genomsnitt-är procent av yngre.
såldern högre bland fartygen.de mindreär

Den internationella containertrafiken kännetecknas stark till-av en
containervolymerna, vilken drivits fram ökad handelväxt medav av

förädlade produkter flerallt produkter skeppas medäven attmen av
container, alltså utvidgning marknaden. bedömareFleraen av anser

volymutvecklingen från tvåsiffrigakommer dämpas beloppatt att
till 6 år.8 råderSamtidigt tillväxtstark contai-procent per en av-
nerflottan. Denna utveckling fortsätter årunder flera framöver.
Skrotningstakten för försumbarnärvarande och tillär störstaavser
delen gammalt feedertonnage. långsiktigtDetta bör leda till sjun-
kande fraktrater dåligoch lönsamhet. Fraktraterna underär satta

antal kontinuerlig kostnadsratio-operatörer,ett stortpress p.g.a. en
nalisering inom och snabbt växande flotta.systemen en
De asiatiska intresset har såvälblivit inomavsevärt varvs- som
transportverksamhet och 10 världens 20 största operatörer ärav
asiatiska. En pågåromstrukturering hos 10 världens störstaav ope-

åstadkommaför ytterligare kostnadsrationalisering.ratörer Denatt
bygger samverkan i globala allianser, mycket container-stora
fartyg, linjenät för utvinna skalfördelar ochatt ettgemensamma
högre resursutnyttjande. Samtidigt kan erbjudasvaruägarna en
förstaklasservice i form globalt linjenät med avgångsfrekven-ettav

svåra slå.är attser som

Om dämpad tillväxt världshandelnprognoserna om en mer av
framöver slår in kommer det medföra snabbt accelererandeatt ett
kapacitetsöverskott. Det asiatiska intresset kommer troligen öka.att
Det finns inget talar för fraktratsnivån kommer kunnaatt attsom
återhämta sig, kommer prispressen fortsätta.tvärtomutan att

Exporten från Asien såökade kraftigt årsskiftetefter attav varor
det uppstod brist containerkapacitet vissa distanser. Trots det
hotas containerflottan kapacitetsöverskott åren,deett närmasteav
beroende den mycket höga nivån nybeställda fartyg; beställ-av
ningar har antaganden fortsatt hög tillväxt istyrtssom av om en
Asien.
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Volymen containerfartyg i förhållandeorder i till den existeran-nya
de flottan ligger idag 20 skall lever-över procent, merpartenvarav

Ävenunder 1998. med kraftigt ökad skrotning ellereras en upp-
läggning fartyg innebär det kapacitetstillväxt långt överav en
marknadstillväxten. Konsekvensen kan bara bli den generellaatt
nivån fraktraterna sjunker, i enlighet med vad redo-men som
gjorts för kan de komma stiga vissa destinationer.attovan

Utvecklingen innebär förstärkt koncentration såvälen av resurser
volymer hos de allra Med det kapi-största operatörerna.som stora

tal insatt krävs högt kapacitetsutnyttjande.är Om inte detettsom
nåskan blir kapitaldräneringen förödande. Det troligt utveck-är att

lingen under årende medför dammsugning markna-närmsta en av
den i jakt containergods, vilket påverkar alla haroperatörer, som
kapacitet containers. Samtidigt dessa megaoperatöreratt sätterta

mycket underleverantörerna utifrån den starkastoren press po-
sition storleken Hamnarna feederoperatörer ochävensom ger. men
andra, önskar delta i denna fårmarknad i sin investera ochtursom

risker.störreta

F eedermarknaden

Sjunkande fraktrater deinom transoceana transporterna pressar
påpriserna feedertjärzsterz, vilket leder till kontinuerligt ökande

påkrav kostnadsejektivitet. Yjátzsteiz .standardiserad och kan iär
mycket begränsad omfattning tillföras värde for kunden,extra som

det rederiet.är Frekvenskravetz höga .sanztidigttransoceana är
hamnanlöpen nzånga och det krävs därför relativtärsom storen

flotta och landorgazzisarioiz.stor

Feedermarknaden de fartyg fråncontainersär transporterarsom
knutpunktshamnarna till övriga mindre hamnar och omvänt.ut
Denna marknad definition starkt kopplad till denär transoceanaper
linjetrañken. Harrmmarknaden i sin beroende utvecklingenärtur av

såvälinom den linjetrafiken feedertrafiken. Starkatransoceana som
kopplingar utvecklingen i regionalt perspektiv skallgör ävenatt ett
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utgångspunktmed från det globala tänkande, alltmer styrses som
containertrafiken.

Feedertrañken Skandinavien kännetecknas jämn volymut-av en
veckling, bedöms år.ligga 3 4 Tillväxttaktenprocentsom per-
kan dock betydligt snabbare i regionalt perspektiv. Denettvara
ryska transittrafiken via Finland innebär tillväxten för vissat.ex. att
hamnar betydligt frånsnabbare, nivå.lägre Feederope-är men en

tjänster säljs mestadels till de linjerna. Inomratörernas transoceana
feedertjänsten samlastas fråncontainers antal avlastare för deett

linjernas såräkning, deras för- och eftertransportertransoceana att
såblir kostnadseffektiva möjligt. Operatörerna transporterarsom

också containers, skall distribueras depåertill olikatomma som
eller vidare till andra kunder. Operatörerna utför containertrans-

mellan de omlastningshamnarna främst Hamburg ochporter stora -
Rotterdam och relativt antal hamnar i Skandinavien. Ser-ett stort-
vicen har hög frekvens fasta dagar.

Sjunkande fraktrater inom de transoceana transporterna pressar
priserna feedertjänsten, vilket leder till kontinuerligt ökande krav

kostnadseffektivitet. råder ocksåUtöver detta små möjligheter att
påverka intäktssidan. En utvecklingsmöjlighet utnyttjaär att tom-
containers för regionala volymer, vilket kan minska kostnaden för
de linjernas positionering containers till skandina-transoceana av
viska kunder.

Konkurrensförutsättningarna således i hög grad internationella.är
Tjänsten standardiserad och kan i mycket begränsad omfattningär
tillföras förvärde kunden, det rederiet.ärextra transoceanasom
Frekvenskraven höga samtidigt mångaharrmanlöpen ochär ärsom
det krävs därför relativt flotta och landorganisation.stor storen
Verksamheten verkar kräva storskalighet.

Höga sjöfartsavgifter innebärakan fastaden landförbindelsenatt
Öresundvia får god vilket bedömning näringenärstart,en en som
Även åtgärden förbättra järnvägensgör. konkurrenskraftatt genom

bort banavgifterna för järnvägsgods föroroande deatt ta är opera-
bedriver sjöburen containertrafiktörer svenska hamnar.som
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ochRoRø trailersystemen

Tekniken används samband medi projektlaster ofta vid transpor-
högvärdiga skogsprodtzkter. Fördelen flexibiliteten ochter ärav

effektiv lasthanteriizgsteknik. På råder"RoRo-nzarkizaden" ba-en
lans mellan tillgång och efterfrågan. lfig genomsniltscilrlei påEn

håller ersättningsbelzovet.tonnage: nere

RORo-tekniken har spelat mycket speciell roll inom sjöfarten.en
frånBortsett "brofunktionen" används tekniken i samband med

projektlaster, vid fordon, maskiner och högvär-transporter av nya
diga skogsprodukter. Fördelen flexibiliteten med påavseende lastär
och effektiv lasthanteringsteknik.en

På "RoRø-marknaden" råder för närvarande balanserad situationen
tillgångmellan efterfrågan, dåoch RoRo-fartyg normalt inte be-

ställs spekulation, finnsdet uppdämt behov ersättaett attmen av
70-talsfanygen med vilket har visat sig i ökade beställningar.nya,

låg genomsnittsålderEn håller ersättningsbehovet,tonnaget nere
åtminstone före sekelskiftet. Nybyggnadsbehovet ändå ökaväntas
med 50 för hela perioden 1995-2004 beroendeprocent väx-ett
ande behov RoRo-fartyg i den intraregionala sjöfarten. Avgöran-av
de för hur snabbt det äldre konventionella färjetonnaget kommer att

den förväntade lönsamhetsutvecklingenersättas ärtonnageav yngre
och prisutvecklingen respektive andrahandstonnage.nytt

Under 1997 märktes klara förbättringar RoRo-marknaderna,
vilket hängde med fortsatt stark ekonomisk utveckling isamman en
Europa, USA och Japan. Importen asiatiska bilar till Europa ochav

efterfråganUSA ökade biltransportkapacitet sådani utsträck-
ning det uppstod brister, vilket gynnade ratutvecklingen. Medatt
den kraftiga depreciering har skett den koreanska ochsom av wonen

japanskaden förväntas bilexporten kraftigt under 1998.växayenen

RoRo-trañken mellan Europa och USA inom Europa hadesamt en
positiv utveckling år1997. I effekterna den asiatiska krisenser av

den europeiska konjunkturen visserligen måttliga,bliut att men
redan dämpad tillväxt i Storbritannien och Frankrike till-gören att

i RoRo-marknadema går i lugnare skede.växten ett



omvarldnzzirknmler och 29.SljojfarteizSOU 1998:129 -

och1996-97ökade kraftigtRoRo-fartygKontrakteringen av nya
under 1998.i order för leveransårsskiftet fanns fartygvid 6nära

betydandetillskrotningsnivå det ledalåg kommerVid fortsatt ettatt
och ökadkonkurrenskapacitetstillskott, ökad raterna.press

dencontainermarknaden ochutvecklingen inomDen snabba växan-
många harRoRo-fartygi containersde andelen gods gör att

iförekommer restriktionerdackshöjd för dessa.hantera Detävenatt
vilketdubbelstaplade containers,svenska hamnar rulla ochatt av

intelåg Nyaeffektiviteten blivit i RoRosystemen.har medfört att
möjlighetalltför fartyg har RoR0-kapacitet ävenutöver att tastora

framtiden räknarväderdäck.till 000 last i containers I2 tonupp
väder-containerstill 5 000 last imed kunna ta tonattman upp

däck.

följerutnyttjas linjer där chaufförentänktRoPax ärtonnaget att
alltför förpassagerarunderlaget begränsatmed, där är passage-ren

Baltikum ellerKontinenten och Finlandrartrafik mellant.ex. resp.
passagerarsidan.snabbare Detgodstransporterna expanderardär än

Östeuropa. flaggflera linjerna till Oavsettkan komma gällaatt av
Östersjön halinjetrziñkenRoRo-fartygen ikommer över att en

Nordsjö-för trailers.transportkapacitet längdmeterl 000över
längdmeter.kapaciteten ligger 2 400ca

Färjemarkrzadeiz

bygger på produkt därFärjetrajiken .sanzmansatt personresczn-en
blandaskonferens och izöjesreszzizde far-de, lasltramsporler, i ett

därjöi litet inslag .standarlsjofart,finnsDet störreettetttyg. av
betydande industrisjofrzrtinslag kontrakt och irzsløzg närettav av

Färjemcirkizadkryssningskonceptct. ifiirjenaringeiz sig ärnärmar
karaktär.Ielar världen regional till .sinstora av

svå-för färjemarknaden förenat med betydandedraAtt gränser är
färjetrafik, nationell och internationell inklusi-righeter. lnräknas all

små färjor totala färjemarknaden i värl-i flodtrafik, bedöms denve
omfatta miljard Bedömningen dock mycketden l ärca passagerare.

någon statistik.heltäckande jämförbarosäker eftersom det inte finns
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påtagligtDet färjetrafikenär främst utvecklad i industrilän-att är
derna. Den totala aktiva färjeflottan inom Europa beräknas uppgå
till l 000 fartyg med genomsnittlig kapacitet 900ca en passage-

Orderstocken drygt fartygutgörs 130 i slutet 1997.rare. av av
Färjeflottan ökade under 1997 med 5,6 antal, detprocent men var
inte den konventionella färjeflottan flottan mind-växte utansom av

snabbgående färjor.re,

Jämfört med övriga sjöfartsmarknader arbetar farjesidan med ett
relativt litet utbud fartyg. Specifika krav kapaciteten kan ock-av
så begränsande. Omsättningen andrahandsmarknadenvara är
relativt blygsam jämfört med omsättningen tank- och bulkfartyg.av
Den regionala prägeln finns i den nordeuropeiskaäven farjenäringen

koncentrationenäven har kommit väsentligt längre interna-om än
tionellt.

Kylmarknaden

På kylmarknaden ökade transportefterfrågan och minskadsvagten
kapacitet bidrog till positiv fraktutveckling. Torka och växtsjuk-en
domar orsakade El Ninjo fåtthar inverkanav en ogynnsam
fruktodlingarna södra halvklotet, vilket har påverkat de trans-
porterade volymema år.negativt i

3.2 Hamnmarknaden

Det kommer påverka hamnmarknaden framgentattsom är en
ökande handel mellan Asien, Europa och Nord- och Sydamerika.
Hamnmarknaden kommer också nzed verktyg dennärvara som
politiska fokusen ökar på sjötransporter och internzoilala trans-

gårDet också fortsättning på den ökadeporter. konkur-att se en
mellan hamnarna inom EU. kanDet leda till ökad båderensen

vertikal och horisontell inte I perspektivnärmareett .drabbas hanmarvissa relativt kraftigt avskaâandet taxfreeav av
försäljning i EU.
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Hamnmarknaden liksom dess utvecklingsförutsattningar iär ett eu-
ropeiskt eller till och med nordiskt perspektiv idag mycket hetero-

Beroende funktionen och hamnens omland kan hamnarnagen.
klassificeras som:

Lokala hamnar med lokalt omland.0
Regionala/nationella import- och exporthamnar med omland0 ett

det lokala eller nationellstörre betydelse förän hamnensav
strategiska roll inom eller flera produktområden.ett
Omlastningshamnar. Begreppet förknippas traditionellt med0 att
hamnen har direktanlöp med Godsettransoceant tonnage. om-
lastas till mindre arbetar inom regional trafik.tonnage som en
Transithamnar", vilket diffust begrepp kopplas tillär0 ett men

hamnen har omland sträcker sig denatt ett utöversom egna na-
tionen. För/eftertransportei transitgods kan ske såvälmedav
fartyg med lastbilar och jämväg.som

De globala containeroperatörerna har, i enlighet med utvecklingen
inom linjetrafik med lastbil eller flyg, tillfört ytterligare di-annan
mensioner till terminal/hamnkategoriseringen.

Hubs and spokes" tänkandet. Dvs. tanke hamn0 en om en som
med supereffektiv omlastningspunkt därett gods skiftasnav en

frånöver till feedertonnage eller landtrans-transoceant tonnage
eller mellan betjänar olika linjesträckningar.port tonnage som

En hamn skall ha hubstatus måste ha strategiskt lägeettsom
i förhållande till linjesträckningai och de marknaderna ochstora
kunna betydligt utsträckt för aktivtta ett attmer engagemang
påverka sin och kundernas volymutveckling liksom kost-egen
nadseffektivitet.
Feedertrafik och feederhamnar, vilka länkar och noder iutgör0
det regionala perspektivet.

De nordeuropeiska hamnarnas utveckling med avseende contai-
nertrafiken kännetecknas snabb tillväxt containeromsättning-av av

tvåFör de omlastningshamnarna,största Rotterdam och Ham-en.
burg, bedöms tillväxten ligga mellan 5 år7 framprocent per-

Tillväxttakternaårtill 2000. i mindre feederhamnar kan be-vara
tydligt från mycket lägre nivåer.större, men
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Rotterdam.blir alltmycket omlastningshamnarnaDe större.stora
så alla de skandubbelt mycketstörst, omsätter änär sommersom

framhar drivitstillsammans. Tillväxtendinaviska hamnarna av
storskalighet iökadkonsekvensvolymkoncentration. är en avsom

medanlöpsoch färre hamnarde transportsystementransoceana som
också fått till-därmeddirekttrafik. Omlastningshamnarna har en

mellanskall omlastasantal enheterväxtskjuts beroende att ett
feeder- och fartyg.transoceana

omlastningshamnarna.intensiv mellan deKonkurrensen är stora
överlappardessain. vilket innebäromlandAllt större attmutas nu

inne-Statliga investeringar kansåvälvarandra österut.norrut som
för dekonkurrensförutsättningarnaförskjutningar iallvarligabara

iinvesteringaromlastningshamnar. Storaharländer, görsstorasom
såväl Investe-södra Europa.och infrastruktur ihamnar norra som

också nordeuropeiska ham-påverka dekanringarna i södra Europa
alltmerTontainerflödena blirkonkurrensförutsattningar.narnas

ef-alltmerhamnkapacitetutbudlättrörliga samtett stort avp.g.a.
storskaliga feedertranspottsystem.ochfektiva

Övriga3.3 aktörer

och underleverantörerVarv

från Syd-Kina,fortsatt stark dominansförväntasDet kan vara en
koncentrationen existeran-och Detta samtidigtkorea J avsomapan.

fortgå.kommertill internationella koncernerde större attvarv
underleverantörskon-också globalaledaUtvecklingen ut att motser

kostnads-antingen intäkts- ellerbaserade skalekonomicerner
Viintegrering.eller horisontellleder till ökad vertikalsidan. Det

också produktivitetsökning,fortsatt starkkommer att mense en
ochför den nationellafortsatt beroende kostnadenunder stort av
för-etableringskostnader kommerarbetskraften. Växandelokala att

svåra sig marknadernaför aktörer taattnya
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Konsulter och andra tjänsteföretag

miljöDessa företag lever i spännande där de kommer mötasatten
teknologiska förutmaningar i takt med växande intresse sä-ettav

miljöaspekter. ocksåkerhets- och kommer ökandeDe mötas av
frånkonkurrens utvecklingsländerna blir klara sigbättre attsom

själva. Samtidigt betyder lönekostnaden väsentligt mindre inomän
rederisidan. möjligheter tillDessutom har konsulterna ofta större
produkt- och marknadsdifferentiering förbättrarDetän t.ex. varven.
industriländernas konkurrensmöjligheter.

3.4 sjöfartspolitiska förutsättningarnaDe

Sjöfartspolitiken förändras inte bara i Europa andraävenutan
håll i världen. nedan först innanJag utblick i världen,presenterar en

övergårjag till situationen i olika länder inom och DeEU Europa.
sjöfartspolitiska åtgärder i avsnittet gäller fartygnämnssom som
ofta finns i svenska farvatten.

Världen

Brasilien har nyligen pla-beslutat inrätta andra register ochatt ett
finns för sådant ocksåintroducera register i Sydkorea.att ettner

Vidare den ryska regeringen inrätta andraöverväga att ettuppges
sådantregister. Syftet med register rederiernasreduceraärett att

skattebörda för fartyg sysselsätts i internationell trafik och attsom
förhindradärmed fortsatt utflaggning fartyg. tredjedelryska Enav

den ryska handelsflottan för närvarande utflaggad.ärav

Australien stödåtgärder återbetalningI har införts i form till re-av
derierna erlagd sjömansskatt beviljande investeringsstödsamtav av

sju priset vid anskaffning fartyg. ThailandIprocentom av av nya
har parlamentet nyligen beslutat skattebefria den del denatt av
thailändska rederinäringen bedriver internationell trafik.som
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Länder Liberia. Panama och Bahamas erbjuder sedvanligtsom
rederiföretagen internationellt mycket konkurrenskraftiga vill-sätt

kor.

EU och Europa

Utvecklingen sjöfartspolitiskadet området inom känne-Europa
tecknas åtgärderallt fler länder vidtar för stödja ochatt att ut-av
veckla sina Sådana åtgärderhandelsflottor. består i inrättande av
internationella register eller andra register tillhandahållandeoch av
olika statliga sjöfarten.stöd till Denna utveckling har sistone
accelererat.

EU-kommissionen gjorthar sammanställning förekomman-överen
Österrikede stödformer sjöfarten.till Om frånräknas och Norge,

såsom EES-land, räknas med visar det sig samtliga femton län-att
åtgärderder vidtar för reducera bemanningskostnader. Tio län-att

der medger olika fonderingsmöjligheter för rederierna. Reducerad
bolagsskatt eller användande tonnageskatt tillämpas tio län-av av
der. Investeringsstöd lämnas i sju länder. Särskilda avskrivnings-

Någonregler finns i länder. form andra register eller interna-sex av
tionellt finnsregister i tolv länder.

åtgärdEn under tid uppmärksammats särskilt är ersät-som senare
tande bolagsskatt med s.k. tonnageskatt. Sistnämnda skatt tas utav

fast skatt relaterad till fartygets storlek och skall erläggassom en
gårrederiet med vinst förhållandeeller förlust. l till bo-oavsett om

lagsskatten innebär tonnageskatten väsentligt lägre skatt,en om
gårrederiet med vinst. Grekland har denna skatteform sedananvänt

länge. Holland och Norge har sistone infört tonnagebeskattning
och den tyska regeringen har nyligen föreslagit införandet ettav
sådant system.

EU-kommissionen fastställde maji 1997 riktlinjer för statligtnya
stöd till sjöfartsnäringen. Riktlinjerna innebär jämfört med de som
tidigare gällt betydligt utökade möjligheter till stödfor-stöd och att

fler och flexiblareSyftet förlora fartyg tillär attmerna var mer
icke EU-flagg. Som huvudregel gäller statsstöd endast får tillatt ges
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fartyg registrerat i medlemslands skeppsregister. Iär sär-ettsom
skilda fall kan dock statsstöd till fartyg registrerade i vissa and-ges

särskilt uppräknade förutsattregister, dessa register direktattra,
målbidrar till de angivits för sjöfartspolitik.gemenskapenssom

Härutöver kan stödåtgärderflaggneutrala godkännas i särskilda
undantagsfall då det klart visas de till för gemenskapen.äratt nytta

Som tak för statsstöd i riktlinjerna reduktion till noll skat-anges av
och sociala avgifter för sjöfolk och bolagsskatt. Varje formter av
statsstöd skall notifieras medlemsländerna och kommer attav av

granskas kommissionen utgångspunkt frånmed de samladeattav
fårstöden inte överstiga vad skulle ha erlagts i ochskatt soci-som

ala avgifter sjöfolk och rederier. Inom för den totala be-av ramen
gränsning gäller för statsstöd kan för sjömänskostnader hem-som

ersättas.resor

Stor restriktivitet gäller för investeringsstöd i samband med far-
tygsanskaffning linjei med EU:s direktiv varvsstöd. I viss ut-om
sträckning sådantkan dock stöd godtas det bidrar till förbätt-attom

utrustning ombord och stimulerar användningen säkra ochra av
miljövänliga fartyg uppgradera fartyg vadutöver ärattgenom som
obligatoriska säkerhets- och miljökrav enligt internationella kon-
ventioner.

Stöd till utbildning och forskning inom sjöfartsområdet kan godkän-
under vissa förutsättningar. Stöd för s.k. public service obliga-nas

tion PSO kan medges för täcka förlusteratt statensom av upp-
ställda servicekrav innebär för sådantrederi. För stödett att ett
skall måstegodkännas offentlig upphandling tillämpas.

Norge

I finnsNorge sedan 1987 vid sidan det ordinarie skeppsregist-av-
NOR särskilt internationellt register NIS. Sistnämndaret ett-

register innebär bl.a. utländska besättningar kan anställasatt
lokala avtal och de skattebefriade i Norge. För eventuelläratt
inhemsk besättning NIS-fartyg medges skattereduktioner.
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årframgång någraSom följd NIS-registrets uppstod efteren av
återväxt sjömanskå-rekrytering inom den norskaproblem med och

föranledde införa statligt stöd för fartygDetta Stortinget att ettren.
frånregistrerade Refusionsordningen. Stödet uppgick bör-i NOR

jan till har20 den ombordsanställdes bruttolönprocent av men nu
NIS-sänkts till 12 Refusionsordningen gäller ävenprocent. numera

sådanafartyg, beträffandedock endast ombordanställda ärsom
samband med sänkningen bestämde Stortinget s.k.Inorrmän. att

intendenturpersonal färjor registrerade NOR skall undantasi
från refusionsordningen.

sjö-i juni ytterligare förstärka norskStortinget beslutade 1996 att
farts konkurrenskraft införandet förett system tonnage-genom av
beskattning alternativ till traditionell rederibeskattning.ettsom

utgårTonnageskatt dag fartyg enligt följande:ochper
utgårde första 1.000 ingenFör skattnettotonnen0

därefter NOK 18 till 10.0001.000 nettotonnettotonper upp
därefter NOK till 25.00012 1.000 nettoton nettotonper upp
därefter NOK 6 1.000 nettoton.0 per

utgårnorska slutlig. skattDen tonnageskatten Ingen över-är
försälj-skottet i rederiverksamheten. gäller vinster vidDetta även

ning fartyg aktier och andelar i företag inom systemet.samtav

Nettoñnansintäkter beskattas i sedvanlig ordning med 28 procent.
Förluster kan inte för användas för kvittningatt motsparas senare
överskott. Valutaintäkter beskattas inte. Utdelning obeskattadeav
vinster beskattas med 28 procent.

fårde norska villkoren för bedriva rederiverksamhetTrots att att
internationellt konkurrenskraftiga, förekommermycketanses vara

frånviss Liberiafortfarande utflaggning fartyg Norge tillt.ex.en av
uppnåför bättre konkurrensvillkor.ännuatt

Finland

finska trafikministeriet förDet har i sitt sjöfartspolitiska program
åren 1997-99 föreslagit bl.a. följande:
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införande tonnagebeskattning0 av
utredning eventuellt avskaffande stämpelskatt för fartygsin-0 om av
teckningar
sänkning farleds- och lotsavgifter sikt0 av

Ålandsutredning skattemässiga ställning territorium0 ettom som
utanför skatteområdeEU:s kan Finlands sjöfartsnäring.gagna
förslag till lagstiftning dubbelregistrering fartyg bareb0at-0 om av
charter registrering

De föreslagna åtgärderna någrahar inte lett till åtgärder.konkreta

Diskussioner pågår mellan Finlands Rederiförening och sjöfack-de
liga organisationerna möjligheten anställa sjöfolk från tredjeattom
land lokala villkor.

Danmark

Danmarks Rederiforening arbetar för tonnagebeskattning införs iatt
Danmark alternativ till traditionell Någotrederibeskattning.ettsom
förslag från hållpolitiskt sådan beskattning har emellertid ännuom
inte presenterats.

I Danmark finns sedan 1988 vid sidan det ordinarie skeppsregist-av
s.k. Danskt Internationalt Skibsregister DIS. Genomret regist-ett

rering fartyg i DIS kan rederi anställa utländska sjömänett ettav
och därvid tillämpa sådana löne- och anställningsvillkor t.ex.som
gäller i utlänningarnas hemländer. Vidare gäller dansk sjömans-att
skatt inte utgår inkomst intjänats ombord DIS-fartyg.ettsom
Fartyg införda i DIS registret fick tidigare inteär i dansksom
kustfart, dvs. de fick inte gods eller mellantransportera passagerare
två danska hamnar. fickDe inte heller i fart övervägandesom
ägde mellan danska hamnar och i lagstiftningen angivetettrum om-

Östersjön,råde i Nordsjön och Engelska kanalen. Ett danskt rederi
ville bedriva angiven trafik därför hänvisat till utförasom attnu var

den hjälpmed i det ordinarie danska skeppsregistret intagetettav
fartyg. sådantFör fartyg gäller förmånerinte de följerett som av
DIS. skattefrihet för ombordinkomster.Lex.
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Enligt den inom EU gällande Cabotageförordningen skall medlems-
länderna övergångstidunder gradvis avveckla alla restriktioneren
för cabotage, dvs. för medlemslands fartyg utföra kust-rätten ett att
fart tvåmellan hamnar i medlemsstat. Fr.o.m. den janu-len annan
ari 1997 gäller dock fartyg måste ha bedriva ikustfarträttatt ett att
sitt hemland för lov bedriva cabotagetrafik i andra med-att att
lemsländer. Eftersom DIS-fartyg inte fick bedriva dansk kustfart,
skulle de härigenom komma från cabotagetrafrk iutestängasatt
andra EU-länder.

syfteI stärka DlS-fartygens europeiska konkurrensförmåga haratt
därför det danska Folketinget beslutat fartområdesbe-upphävaatt
gränsningen i lagen DIS beträffande lastfartyg. kvar-Däremotom

Ändringarstår begränsningen för passageraifárzfyg. innebär för
lastfartygens del de:att

får i kustfart.danskrätt att
kan bedriva cabotagetrafik i andra EU-länder.

Östersjöni.får tillträde till de tidigare förbjudna områdena inu
Nordsjön och Engelska kanalen.

Den genomförda såledeslagändringen vittgåendeär än attmer en-
bart DIS-fartygen fortsatt till cabotagetrafrk i and-rättgarantera en

EU- länder. ocksåDen innebär DIS-fartygens konkurrens-attra
förmåga stärks i dansk inrikestrafrk i trafik i Danmarks nä-samt
rområde. För passagerarfczrzfvgerzs del har däremot ingen ändring av

Åfartområdesbegränsningen skett. andra sidan har denna begräns-
ning redan sedan tidigare kringgåskunnat s.k.attgenom arrangera
trekantstrafik. härpåEtt exempel trafiken mellan Köpenhamn ochär
Oslo. färjaEn enbart anlöper dessa städer kan inte registreras isom
DIS. låtaGenom färjan anlöpa tredje hamn, nämligenävenatt en
Helsingborg, föreligger inga hinder registrera färjan i DIS.mot att

Holland

I Holland har sjöfartspolitiska åtgärderrad vidtagits för stär-atten
Åtgärdernaka sjöfartsnäringens internationella konkurrenskraft.

syftar inte bara till behålla den existerande flottan bered-att av
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skapsskäl till utveckla sjöfartsnäringenäven eko-utan att rentav
nomiska såskäl näringen kan bidra till ekonomisk tillväxt ochatt
sysselsättning.

Den holländska kostnader för lindrad rederibeskattning ochstatens
sänkta bemanningskostnader beräknas uppgå till 95,2 millioner
ECU miljoner790 år.SEK EU-kommissionen har godkäntper
stödet och härvid uttalat syftet med detta ligger linjei med kom-att
missionens policy.

De vidtagna åtgärderna har lett till kraftig ökning den hol-en av
ländska handelsñottan. Nästan alla holländskkontrollerade nybygg-
da fartyg har registrerats under holländsk flagg. sjöfartspolitiskaDe
åtgärderna, i allt väsentligt trädde i kraft den januaril 1996,som
består följande element.av

Lindring rederibeskcztrning: Rederierna kan välja mellan till-av att
lämpa traditionell beskattning eller tonnagebeskattning. Den valda
metoden för beskattning skall gälla för period år.10en av
Traditionell beskattning: Denna metod bygger den faktiskaatt
vinsten från rederirörelse beskattas och avskrivning tillåts medatt
11,8 bokfört värde. Härutöver införs möjlighetprocent till snab-av
bare avskrivning med 20 vissa specificerade villkor.procent
Bolagsskatten 35 Fysiskautgör har inkomst-procent. personer en
skatt i intervallet 37,5-60 procent.

Tonnagebeskattrzing: Enligt denna metod beskattas inte den faktis-
ka vinsten istället särskilt frarnräknad fiktivutan vinst. Dennaen
vinst erhålles multiplicera för fartygatt nettotonnagetgenom ett

imed förväg schablonmässigt bestämtett belopp och dag.tonper
Den framräknade vinsten för eller flera fartyg beskattas därefterett
i sedvanlig ordning. Tonnageskatt utgår rederiverksam-oavsett om
heten går med överskott eller underskott. följandeI uppställning
framgår de schablonartade beloppen 100 NT och dag.nettotonper

Dfl 100 till l 0000 nettoton nettotonper upp
" 1,50 100 till 10 0000 nettotonper nettotonupp
" 100l,- till 25 0000 nettotonper nettotonupp
" 0,50 100 25 000övernettotonper nettoton
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för tillämpningNärmare villkor är:tonnagesystemetav
Såväl juridiska fysiska kan begagna sig0 personer avpersoner som
systemet.

måste sina lednings-Rederiet ha sin strategiska bas och flertalet0 av
funktioner i Holland.

sådansyftar till beskatta rederivinst. Med vinstSystemet att0 avses
följd fartyg för:vinst uppkommer till användningsom av av

internationell gods ochtransport av passagerare.-
gods, i samband med utvinning natunill-transport avav personer-

gångar till havs.
bogserbåts- eller andra sjöfartstjänster till ovannämnda verksam--

heter.

skatteuttagSänkning bemanningskostnader reduceradeav genom
på rederierombordinkomster: Tidigare holländska vid inbetal-har

behållaning ombordinkomst kunnat beloppskatt ett motsva-av
fårlönen. Från januari dock rederi-rande 19 den l 1996procent av

behålla in-belopp motsvarande 38 lönen. Dettaett procenterna av
behålla belö-nebär i praktiken rederierna kan hela den skattatt som

behållamanskapets löner de kan denatt merpartensamt avper
befäletsskatt belastar löner.som

Tidigare gällandeLättnader reglerna för bemanning fartyg:i av
sjöfolk holländskainskränkningar i anställa utländskträtten att

fartyg har upphävts, beträffande befälhavare.även

Slopande nationella särkrav beträffande säkerhet och miljö: Deav
årensmyndigheterna införtholländska har under lopp regler om

långtgåendefartygssäkerhet miljö varitoch har vadän somsom mer
området.följer gällande internationella bestämmelser Denav

holländska regeringen Hollands redareförening har träffatoch ennu
sådanaöverenskommelse särbestämmelser skall slopas.attom
sådana frånhar lett till särregler harDetta 250 utmönstratsatt

såledesmyndigheternas föreskrifter. Myndigheterna kan i fortsätt-
ningen inte ställa högre krav holländska fartyg följervadän som

internationella bestämmelser.av
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Tyskland

FörbundsdagenDen har nyligen tagit principbesluttyska ett attom
förbättra den tyska rederinäringens konkurrenskraft följandegenom
åtgärder skatteområdet.

Införande tonnageskatt förTomzagebeskattning: rederier medav
fråntyskregistrerade fartyg i internationell fart. Intäkter verksamhet

i direkt anslutning till rederiverksamhet omfattas tonnage-av
frånbeskattningen, inklusive försäljningintäkter fartyg. Verk-av

samhetsårets vinst utgångspunkt frånberäknas med antalet dagar
fartyget sysselsätts i trafik och med följande belopp dagsom per

1,80 för varjeDM 100 till O0lnettoton nettotonupp
för frånDM 1,35 varje 100 l 000 till 10 000nettoton nettoton

från0,90 för varje 100DM 10 000 till 25 000nettoton nettoton
för varjeDM 0,45 100 00025övernettoton nettoton0

Den väljer tonnagebeskattning bunden detta underär systemsom av
år. uppgårl0 Bolagsskatten f.n. till 35 Förbundsdagenprocent.

kommer inom kort ställning till eventuell höjning.att ta en

Minskade bemanningskostnader: Arbetsgivare driversom egna
eller inhyrda fartyg får behålla 40 gjorda skatteavdragprocent av
för de ombordanställdas inkomster. Denna förbättring gäller även
för ombordanställda färjor, inklusive intendenturpersonal.

Tekniska särregler: Gällande säkerhetsområdettyska särregler
skall Lagstiftningen områdedetta skall tillmönstras ut. anpassas

minimikravde följer gällande internationella bestämmelser.som av

Flexibel bemanning fartyg: Den tyska regeringen har föreslagitav
för fastställande storlek sammansättningochatt ett nytt system av

besättning införs. Varje fartyg bedöms individuellt vid faststäl-av
lande bemanningskraven.av

föreslåsVidare nationalitetskraven mjukas innebärDetatt attupp.
befälhavaren måste tysk, minst måsteytterligare befälatt ettvara
ha EES-nationalitet och minst medlem manskapet haratt en av
EES-nationalitet. De angivna skatteåtgärderna träder i kraftovan
den januari 1999.
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3.5 Utbildning och rekrytering

råderDet problem med rekrytering befäl för helaett .sjö-av
fartsnäringeiz, påfrämst rederisidait. Den internationellamen
arbetskraftsmarknaden börjar visa tendenser till tillgång ochatt
kompetens högrei grad prissättningen arbetskraften. Dettastyr av
gäller framförallt på befälssidait.

Teknikutvecklingen har förändrat arbetsuppgifterna och behovet
djup specialkunskap har behovet kunna utnyttjaav ersatts attav

och applicera tekniska hjälpmedel och lösningraratt i operativt
arbete olikai kommersiella och tekniska lösningar.samt Framti-
dens behov helhetssyn ochär användarutbiltlning, språk min.
Dvs. generell och bred utbildning på högskolenivå kanen som
fångas rtäringeit. De nordiska länderna har valt olikaupp av mo-
deller för tillgodose sjofartsnärirzgeizs utbildningsbehov.att Det
svenska utbildningssystemet inom sjofartsområdet har brister av
fränzst strukturell karaktär. Dessa brister finns andrai län-även
der, vilket Sverige på utbildningssidan,gör med valdatt in-rätt
riktning kan skafa försprångsig avseende konkurrenskraften.ett

Sverige måste finna fram till modell för utbildningen egen om
svensk sjöfartsnärirzgs konkurrenskraft skall kunna utvecklas posi-
tivt. Det medför behov reformering sjofartsutbildizirtgenav en av
för de krav denmöta internationella utvecklingenatt ställer.som
Detta kan bidra till skapa nationella konkurrensfördelar.att

Redareföreningen har hittills klarat skajfa franz praktikplatseratt
ombord hos sina medlemmar. From. 1999 blir det problem.

Sjöbefálsutbildningen har traditionellt varit skild från högskoleut-
bildningen sjöfartsländerna.i Utbildningen saknar generellt erfaren-
heter internationellt utbyte, likväl utbildningsforskning.av som
Kraven utbildningen och därmed standarden har också varierat
mycket mellan olika länder. Det anledningarnaär till atten av
STCW-konventionen tillkom The international Convention on
Standards of Training Certification Watchkeeping. Efter den
revidering gjordes 1995 måste varje land visa för Internationalsom
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Maritime Organization IMO de klarar följa STCW-att att upp
konventionen för de skall hamna IMOs s.k. vita lista. STCWatt
95 undertecknad 130 inklusive Sverige.är stater,av ca

åliggerDet den nationella sjöfartsmyndigheten i Sverige, Sjöfarts-
verket, utfärda gällande certifikat/behörighet i enlighet medatt
STCW-konventionens krav. De internationella kraven följaktli-är

relaterade till behörigheten och ccrtifieringen.gen

För bemanna världshandelsflottan krävs l 000f00 ombor-att ca
danställda för 44 fartyg000 dvs. i genomsnitt 24ca personer per
fartyg inräknat avlösningspersonal. Enligt ISF den internationella-

BlMCOzssredarföreningen och undersökning fanns1995 det ett-
underskott 20 000 sjöbefäl och överskott 220 000ettca ca

i manskapsbefattning.personer

Flera de bemanningsbolagen åtar sig inte längre flerstoraav upp-
drag och norska rederier försöker övertala sina pensionärer att
till sjöss igen. ISF den enda verkliga lösningen dessaattanser
problem rederierna anställer flera befälselever,är minstatt en per
fartyg. fåTyvärr det alltför rederier beredda åt-vidtaär är attsom
gärder för nå målet.detatt

Många rederier försöker dra till sig kompetent sjöbefäl, och samti-
digt behålla dem har, höja lönerna. Det har fram-attman genom
kommit både filippinska och indiska sjöbefäl börjat på-kunnaatt
verka sina arbetsvillkor och ställt krav längden ledighett.ex. av
mellan arbetsperioderna till sjöss. Samtidigt tvekar rederierna att
anställa nyutexaminerade befäl tidigare erfarenhet. Dettautan mot
bakgrund de krav ISM-koden och den reviderade STCW-av
konventionen ställer och slårsuccessivt igenom fullmedsom nu
kraft. Andra faktorer hoten höga böter vid oljeutsläppär t.ex.om
eller andra olyckor. De befälen själva kräver ofta snabb be-unga
fordran villkor för kvar i rederiet.ett att stannasom

EU har uppmärksamhet sjöbefälsutbildningen.ägnat Nustor se-
har ECSA European Community Shipowners Associationsnast

5 BIMCO The Baltic and International Maritime Council
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och FST Federation of Transport Workers Union the European
Union föreslagit åtgärderkonkreta för komma tillrätta med be-att
falsbristen. linjeI med förslagen i Kinnockrapporten "A mari-new
time strategy" tänker offensivt. Särskilt behovet ekonomisktman av
stöd till rederier tillhandahåller platser för fartygsförlagd ut-som
bildning betonas. EU:s rekommendation statsstöd knyter tillom an
detta och betonar behovet fortlöpande högkvalitativ utbildningav
för sjöbefal.

Larrnrapporterna utmaning och i framhävstas rapporternasom en
EU-länderna har goda möjligheter sig gällande le-att göraatt som

sjöbefal till världshandelsflottan.verantörer Det skulle skapaav
mångaarbete och betydelse för EU-ländernas möjlighetervara av

fortsatt spela roll ekonomiskt kraftcentrum i världen,att etten som

Utbildningen ocksåhar under år reformerats i Finland, Nor-senare
och Danmark.ge

Sverige

Den höga medelåldern bland frånbefäl OECD-länderna är ännu
påtaglig i den svenska handelsflottan. Sannolikt kommer demer

flesta de äldre befäl, yrkesverksamma, kvarärav attsom nu vara
fram till sin pensionering. Förutom de ungdomar branschen kan dra
till sig blir det den ganska lilla åldrarnabefäl i år,25-45gruppen

det kommer på.omsättningstörstattsom vara
Navigationsskolor, sjöbefalsskolor, under statligt reglementesenare
fanns före 1980 fem olika Härnösand, Stockholm, Kalmar,orter;
Malmö och Göteborg. Utbildningen omvandlades 1980 till högsko-
leutbildning och bedrivs i Kalmar med 500 studenter och i Göte-ca
borg. vid Chalmers, med 400 studenter. Sjöbefalsutbildningenca

därmed mycket litenutgör del den svenska högskolan. Antag-en av
ning till Sjöbefalsutbildningen sker frånnormalt gymnasieskolans
naturvetenskapliga eller dess energiprogramprogram
fartygsinriktning.

Högskoleverket har i samråd med Sjöfartsverket gjort utvärde-en
ring Sjöbefälsutbildningar högskolan publicerad i juni 1998av
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verket finnsHögskoleverkets rapportserie 1998:18 R och enligt
områden förbätt-det antal erbjuder möjlighet till ytterligareett som

ringar sjöbefälsutbildningarnas kvalité.av

få högskolanEnligt Högskoleverket torde utbildningsprogram inom
så innehåll framtidainternationellt inriktade beträffande ochvara

yrkesverksamhet sjöbefälsprogrammen och detta saknastrotssom
reguljär samverkan sjöbefälsskolor i utlandet. Därtill kommermed

sjöbefälsprogrammen helt tekniskt inriktadeär nästan attatt trots
yrket innebär chefsposition, och administrativtpersonal ansvar som
blivit allt viktiga imed reduceringen besättningens numerärmer av
moderna fartyg.

ocksåDet enligt Högskoleverket anmärkningsvärt ingenär att av
högskolorna bedriver forskarutbildning, lärarutbildning eller forsk-

sjöbefalsområdet.ning inom uni-Det innebär rekryteringenatt av
versitetslektorer inom sjöbefälsutbildningens ikaraktärsämnen
praktiken omöjlig. visar verkets utvärdering deDäremotär att
svenska sjöbefälsutbildningarna fortfarande högmycket inter-är av
nationell teknisk standard och klart ligger STCW-över
konventionens krav.

Utbildningen formell synvinkel god standard, med deär ur av men
förändringar sjöfartsnäringens konkurrensförhål-skett istora som

landen innebär bristen dåligthögskolemässighet den äratt an-
passad, bl.a. språk,avseende till bidra till förstärka denatt att
svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft längre sikt.

Högskoleverkets kan tolkas sjöbefalsutbildningenrapport attsom
aldrig till har blivit inkorporerad i högskolesystemetän namnetmer
enligt högskolelagens §9 kapitel

Kvalificerad yrkesutbildning komplement till högskolornaettsom
pågår också i Skärhamn. SjöfartensStiftelsen Utbildnings Institut
bildades under 1998 med Sveriges Redareförening, SEKO och
Tjörns kommun stiftare. Utbildningen bedrivs Sjöfartssemi-som av
nariet UtbildningsprogrammetAB. riktar sig studerande medmot
betydande sjöerfarenhet. Verksamheten finansieras bland medannat
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KY-bidrag° 39 200 kronor elev. gårFör närvarande 44per nau-
tiker och 36 tekniker skolan. Den svenska marinen bedriver ock-
så omfattande befälsutbildning med betydande civila inslag.

I Malmö fortsätts den maritima utbildningstraditionen attgenom
Sverige har värdskapet för den internationella högskolan, World
Maritime University WMU, vilken etablerades 1983. WMU är ett
FN-organ inom IMO. Organisationen utdelar årligen 100 Mas-ca

och Science-examina tvåårigefter utbildning för studenterter- en
med nautisk eller maskinteknisk utbildning från sina respektive
hemländer. Utbildningen fokuserar Sjösäkerhet. juridik, miljö-
skydd och administration fartyg och hamnar.av

Utbildningsplatser på fartyg

Utöver högskoleutbildningen och den kvalificerade yrkes-
utbildningen finns sjöfartsutbildning till och motormänmatroseren
inom för energiprogrammet gymnasiet. Utbildningen ärramen
treårig inklusive arbetsplatsförlagd utbildning ombord fartyg.

Sveriges Redareförenings SRF medlemmar tillhandahåller under
1998 sammanlagt fartyg168 med 2 utbildningsplalser fartygca per
och termin för fartygsförlagd utbildning

.
Tabell Utbildningsplaner och kostnader.

1998 Antal Antal Kostnad Per
elever fartyg milj kr Elev

Sjöbefäl 449 131 20 43000
Matros/Motorman 219 55 3 12000
Summa 668 168 23
1999
Sjöbefäl 550 140 24 43000
Matros/Motorman 300 50 3 12000
Summa 850 190 27
Källa: Sjöfartens Analys Institut, Sveriges Redarcförening

6 KY Kvalificerad yrkesutbildning
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utbildningsåret utgårFörsta ingen lön för tiden ombord. Utbild-
ningstiden omfattar lov och sommarledighet utgåroch därföräven

årenviss lön under 2 i sjöbefälsutbildningen.4 Utbildbil-t.o.m.en
ningskostnaden elev åroch utbildningsplats ombord ochper per
varierar med utbildning och längden praktiktiden. Förut-typ av

uppgårlönekostnaden genomsnittskostnaden ombord till. 20 000om
elev för sjöbefäl och 12 000 elev för ochmatros motor-per per

man. Detta för 1999 miljoner11 respektive 3 miljonermotsvarar
kronor för sjöbefäl och matros/motormän 1999, dvs. miljoner14
kronor. Lönekostnadsdelen 13 miljoner kronor.motsvarar

Enligt sjömansregistret finns det idag 6 800 svenska sjöbefälca
år.2 000 äldre 50 Förutsatt dessa befäl skallär än attvarav ca er-

årende 14 behövs 150 nyexaminerade befäl varjesättas närmaste
år. Därtill kommer avgång25 % första årende 10 visssamt en av-
gång bland de idag existerande år.befälen under 50 Med 10 %
marginal blir behovet i genomsnitt 250 utexaminerade befäl varje
år. Det 850 elever i utbildningssystemet år. Dåmotsvarar ca per
behövs 450 praktikplatser dvs. 215 fartyg. Eftersom det finns en
oproportionerligt års åldernandel befäl i 52-55 kommer beho-stor

successivt öka mellan 1999-2005 och kulminera vid 300vet att ca
examinerade befäl och 050l elever i dvs. 525 praktik-systemet,ca
platser drygt 260 fartyg. förutsatt måletAllt bibehållaäratt att
lika många svenska befäl idag.som
Den svenskflaggade flottan 300 GT har fortsatt minska underöver
1998 i takt under 1997. Med nuvarande reducerings-samma som
takt kommer den svensk flaggade flottan uppgå till 190 fartygatt ca

slutet 1999. Eftersom utbildningsplatser förnärvarandemot av en-
dast tilldelas fartyg 3 000 GT innebär det den svensk flag-över att

flottangade inte räcker till för utbildningsplatseratt garantera om-
bord. detAv totala antalet fartyg tillhandhåller utbildningsplat-som

1998 för därför 30 stycken utländsk flagg.ser ca
SRF:s medlemsrederiers totala kapacitet bedöms i stortnu vara,

fullt utnyttjad. Redareföreningen, hittills fungeratsett, ettsom som
slags clearingcentral, har under hela den tid försöksverksamheten



48 Sjöfarterz marknader och omvärld SOU 1998: 129-

funnits dvs. sedan 1989, klarat skaffa fram platser till samtligaatt
elever. Från och med blir1999 det problem.

För få rederistöd krävs rederietatt tillhandahåller utbildnings-att
platser ombord. En del rederistödet i dess nuvarande utform-av
ning går därför till täcka investeringar i utbildningatt ombord på
svenskflaggade fartyg, samtidigt utbildning ombord på ut-som
landsflaggade fartyg inte får något utbildningsbidrag. Eftersom
avsikten med rederistödet bidra till denär svenskflaggadeatt att
flottan får konkurrenskraftig kostnadsnivå innebär nuvarandeen
koppling till kostnader för utbildningen ombord kostnadsredu-att
ceringen minskas med miljoner27 kronor under 1999.ca

Samtidigt finns det rederier inte tycker det särskilt positivt,ärsom
eller från deras utgångspunkter särskilt kostnadseffektivt, till-att
handahålla utbildningsplatser på sina fartyg. Detta beror på deatt

behållerinte sina elever efter utbildningen. Dessa enligt rede-är,
rierna, bästa falli där under kortare tid, varefter de övergår tillen

kanske utländskt bolag, betalar bättreett annat, och kansom er-
bjuda snabbare befordringsgång. innebärDet det finns rede-atten
rier på kostnadersig för utbildning och kompetensutveck-tarsom
ling "alla" kan tillgodogöra sig.som

Utgångspunkten för utbildningen bör svenskar kon-attvara ge en
kurrenskraftig kompetens inom sjöfartsområdet. Detta motverkas
idag enskilda rederier får för kostnader föratt 20 %av svara ca av
den tid utbildningen omfattar. förhållande,Detta tillsammanssom
med den pågående utflaggningen och det växande behovet ut-av
bildning har lett till situation där det inte längre går bibehållaatten

nationell sjöfartsutbildning för ombordanställda baserad påen re-
krytering svenskar.av

Övrig utbildning

Sjöbefälsutbildningen dominerar totalt utbildningen och det finns ett
mycket litet utbud sjöfartsanpassad yrkesutbildning riktat motav

mäklare, hamnar, rederier bådeagenter, på gymnasial nivåm.m.
och högskolenivå. Från Högskolan rekryteras ekonomer och tekni-
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finansiering,ker med i administration,generella kunskaper mana-
juridik sjöfartsrelaterad forskning inom deBristengement, m.m.

generella likväl inom karaktärsämnena därförärämnena ettsom
besvärande sjöfartsnäringen. yrkesutbildning skerhandikapp för All

gåttSjöbefáleller mindre i företagen praktik.ute sommer genom
också rekryteringsbasiland betydande del näringensutgör en av

varför det viktigt för yrkeskategori sjöbefalsutbildning-dennaär att
högskolebehörighet möjligheter vidare ioch kommaatt ut-en ger

bildningssystemet.

3.6 Forskning och utveckling

måsteSverige finna till modellfram svensk sjofartsnä-en egen om
konkurrenskraftrings skall kunna utvecklas medförDetpositivt.

behov reformering avseende forskningsverksamheten Sverigeiav
så den de krav den internationella utvecklingenmöteratt som
ställer. kan bidra till skapaDetta nationella konkurrensförde-att
lar. praktiken innebär detI tillämpad forskning böratt ny mer
kompletteras med högskoleforskning inriktad spetskompe-moten

teknik-, ekonomi- och marknadinom med appliceringsmöjlig-tens
heter sjofartsnäringeizinom och relationerna till övriga transport-
slag.

fjärdeEU:s omfattar drygt 50 sjöfartsrelaterade forsk-ramprogram
ningsprojekt.7 Samtliga kan i betraktas utvecklings-settstort som

och"projekt tillämpad forskning. företagDe kommer med isom som
dessa projekt får uppenbar konkurrensfördel. Bristen etten na-
tionellt utvecklingsprogram för tillämpad forskning har medfört att
svenska sjöfartsföretag inte kunnat delta i iEU:s program samma
omfattning övriga nordiska länder.som

Den påtagliga förändringen i de nordiska sjö-ländernasmest
fartskluster har inträffat i Sverige förlusten den svenskagenom av
varvsindustrin. Sverige frånhar förpassats andra plats i världen till

7Transport research Waterborne projectsectorprogramme summery-
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helt obetydlig plats. Detta har kraftigt reducerat FoU omfattaen
ningen i Sverige

Den 19971svenska i transportlorskningstadens engagemang var
enligt forskningspropositionen:

KFB 173 miljoner kronor0
Banverket 100 miljoner kronor0
Vägverket 200 miljoner kronor0
Sjöfartsverket miljonerU kronor0
Luftfartsverket miljoner0 kronor0

Av Banverkets och Vägverkets FoU-budgetar bör uppmärksammats
betydande del går tillatt vrerksamhetsniira Litvccklingsarbete.en

Uppskattningsvis går hälften dessa verks FoU-budgetar tillca av
samhällsmotiverad och kompetenshöjande forskning vid högskolor
och forskningsinstitut.

Sjöfartsverket i princip helt avgiftsfinansieratär och 1997 uppgick
FoU utgifterna till 13 miljoner kronor. Medel i huvudsakca som
används till de isbrytama och avgasreningsprojekt.nya
KFB finansierade sjöfartsforskning1997 för 3,2 miljoner med
tyngdpunkt säkerhet. NUTEK huvudfinansiar detär Skepps-av
tekniska delvis utbildningsforskning.är medprogrammet, som en en
budget 2,5 miljoner kronor 60 kommer frånprocent na-varav
ringen. Den totala statligt sjöfartsrelaterade forskningen har därför
varit omkring 5-6 miljoner år med huvudsaklig inriktningper
"utbildningsforskning" och teknik. Ekonomisk och Samhällsoriente-
rande forskning har i princip saknats helt.

Trots de brister finns i definitioner kan konstatera uni-som attman
versiteten får forsknin smedlen och dessa har huvud-artenmer P av g
sakligen utbildning motiv.som

sermOmfattande frå eenkäter och anal i Sverioe visar dligtå t attY Yz:- sda svenska forskninc. med undanta för de teknikoriente-gens större8c:

8 Bilaga Ny Kurs i trafikpolitiken, SOU 1997:35. sid 227
9 KommunikationsForskningsBeredningen
10 ÖresundsregionenKälla: framtida europeiskt maritimtsom center
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rade svenska sjöfartsföretagen, något inte kommer sjö-är som
fartsnäringen tillgodo. Attityden i rederinäringen negativ till denär
s.k. utbildningsrelaterade forskningen. efterfrågasDäremot vä-en
sentligt pragmatisk och näringsrelaterad utbildning.mer

Det finns inbyggd konflikt mellan den akademiska och ut-en mer
bildiiingsrelaterade forskningen och den väsentligt kortsiktigamer
och kommersiellt orienterade tillämpade forskningen bedrivssom av
institut och kunskapsföretag. Det märks speciellt i Norge där det
pågår kontinuerlig bredoch debatt inriktningen och fördel-en om
ningen forskningsmedlen. En debatt positivt tecken iär ettav som
sig och saknas i Sverige.som

Av rederienkäten genomförts i anslutning till föreliggandesom rap-
framgick 15 engagerade i FoU och rederi-port att attpersoner var
investerade drygt miljoner4 i FoU och köpte för 2externterna egen

miljoner kronor. denAv totala omsättningen för de svarande 35
rederierna miljarder24 gick 0,03 % till FoU. Trots den myck-ca

låga FoU satsningen svarade 19 rederierna betydelsenet attav av
FoU för konkurrenskraften eller medelstor.är stor

Bristen nationellt forskningsprogram med tonvikt utveck-ett
ling och tillämpad forskning i samarbetet med näringen all-är ett
varligt hot näringens långsiktiga konkurrenskraft.mot

I KFB:s forskningsprogram, augusti 1998, för sjötransporternya
har detta förhållande uppmärksammats. FoU där bredareges en
definition enligt det råder inom EU och förslagen i densynsätt som

sjöfartspolitiska utredningen 1995. Sjöfartsprogrammet harsenaste
inte tilldelats specificerade medel finansieringen sker inomutan
KFB:s övriga program.

Några3.7 nätverk inom sjöfartsnäringen

Det finns antal studier gjorda under år sjöfartsklustrenett senare av
i de nordiska länderna. I tabellen nedan visas de maritima kluster

de blev definierade i Norge Tor Wergeland 1992, i Sverigesom av
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Sjöfartens Analys Institut Research 1995, i Holland Peetersav av
m.fl. 1997 och i Danmark Industriministeriet, 19.91.av

Tabell 2 Maritima kluster påbaserat direkt sysselsättning-
Norge .70 Sverige % Holland GL Danmark Vi:

Typ aktörer 1991 1993 1997 1991av
Rederier/operatörer 30.300 48,8 13.296 49.9 25,590 29.6 18.050 37.0
Varv/off-shore 14.000 22.6 2.538 9,5 16.023 18,5 6.200 12.9
Utrustning 7.500 12,1 3.031 11,4 11.000 22.9nn.
Hamnsektor 700 4.0321,1 17,4 40.273 40.6 2.800 5,8
Tekniskservice 2.000 3,2 282 1,1 7.050 14,7n.a.

serviceAnnan 2.800 4,5 1.458 5.5 2.950 ,|na.
Andraaktörer 4.800 7.7 1.400 5,2 4.590 5,3 n,a.
Totalt 62.100 100 26.637 100 86.476 100 48050 100
Källa:Tor WergelandochSjöfartens InstitutAnalys Research

Som framgår tabellen, strukturen de maritima klustrenärav
ganska olika för de fyra länderna. För Norge, Sverige och Danmark
framstår rederierna den klart i Holland detstörsta ärsom gruppen,

stårhamnarna för halvparten sysselsättningen. Inästansom av
Norge spelar hamnarna liten roll, det finns inga riktigt storaen
hamnar där.

Gruppen andra aktörer relativt i Norge och Holland. I detär stor
holländska klustret muddring 3 500 andra ak-utgör ca av gruppen

I det norska klustret svårtdet dra klara skillnadertörer. mel-är att
lan de sista kategorierna. finnsI Norge det betydande syssel-tre en
sättning inom klassning, sjöassurans, finansiering, maritim under-
visning och forskning. Både Norge och Holland har relativt storen
varvssektor. I Sverige består denna sektor uteslutandenästan av
reparationsvarv småoch Danmark har betydelsefulltett stort,varv.

något den samlade sysselsättning varvssidangör att ärvarv, som
Ålägre i Danmark i Holland och Norge. andra sidan har Dan-än

mark underleverantörssektor sårelativt dubbeltstor ärsetten som
i de andra klustren.stor som

I Holland bildades junii "The1987 Fondation Dutch Maritime
Network" i syfte utveckla den sjöfartspolitik i Hol-att antogssom
land 1996. Organisationen inte enbart lobbyorgani-ärsommaren en
sation nätverk skall verka för genomförandeutgörutan ett som av
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skall koncent-Organisationensjöfartspolitiken.den holländskanya
områden:fyrasigrera

genomförasskallantal studierForskning/analys där ett som0
sjöfartsnäringen.sektorninhemskatäcker främst den av

dessökasjöfartsnäringen ochkunskapför ökadVerka attom0
status.
Rekryteringskampanj till näringen.0

blandför sjöfartsnäringUtveckla Holland annatett center0 som
hol-fram delyfterskapa nätverk Internetatt ett somgenom

sjöfartsföretagen.ländska
tagits irekrytering haromfattarinitiativliknandeEtt ettsom

Öresundsregionen formisamarbetsprojekt isvensk/danskt ettav
finansieringenför 50 %Interregprojekt där EU av enavsvarar

projek-i DanmarkSjöfartstyrelsenmiljoner kr.förstudie för 2 är
ochResearchBrokergenomförts MaerskStudien hartansvarig. av

och kanoffentligResearch.Sjöfartens Institut RapportenAnalys är
www.maritimt-udviklingscenter.dknås ellervia wwwsaLse

Institut SAISjöfartens AnalysI Sverige finns utgör nät-ettsom
forskning inomfrämst tillämpadverk inriktad management, om-

olikafinansieras 110idagmarknadsanalys ochvärlds- och avsom
Sjö-sjöfartsnäringen därsvenskainom huvudsak denorganisationer
all-finansieringenfartsverket för 20 procent genomavsvarar ca
förMålgruppen siktuppdragsverksamhet.medel ochmänna

sjöfaxtsnäringen.den nordiskaSAI:s verksamhet utgörs av
bak-nationella liggerSjöfartsnäringens i relativaminskning termer

olika formerutsprida ambitionen skapaden allt nät-att avom mer
kommunikation ochför bristandeverk för kompenseraatt samver-

Öre-ifall nationellt ellerkan. kan i HollandsNätverken varasom
nordiskt." nätverkfall Flerasundsregion bilateralt eller i SAI:s

grunder. Nätverkenkommer sannolikt skapas andra utgöratt en
ornrå-karakteriseraform allianser framför allt kommer attav som

kunskapsföretag och myndigheter,forskning/utveckling,det för men
och i framtiden.underleverantöreräven varv
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Den nationella marginaliseringen sjöfartsnäringen har nått längstav
i Finland, Danmark och Sverige. Men sjöfartsnäringen iär även
Norge i allt högreväg grad iatt nationellt perspektiv hamnaett i

situation. Den nordiska sjöfartsnäringensamma likaväl FoUsom
utbildning kommersamt därför i framtiden i alltatt högre be-grad

höva förlita sig nätverk går nationsgränserna.över Huruvi-som
da detta leder till ökat nordisktett samarbete i allra högstaär grad

politisk, kommersielläven frågeställning.en men en
återkommerJag till detta i min beskrivning konkurrens-senare av

kraften i den svenska sjöfartsnäringen och i mitt förslag till hand-
lingsprogram.
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4 Den svenska sjöfartsnäringen

Det svenska kostnadsläget generellt högt kost-är intesett utan
nadsproblenzet för sjofartsnäriizgen helt fokuserat tillär nästan
arbetskraftskostnaderna ombord rederierna idagattp.g.a av ar-
betar på internationell arbetskraftsmarkitad.en

Sverige idag litenutgör sjötrarzsportntarknad, 2 den%en ca av
globala nzarknaden. Marknaden har sedan 1993 kraftigt,växt
samtidigt de svenska rederierna har marknadsandelartappatsom
på hemmainarknadert.. Torrlast/bulkmarknaden uppdelad påär
många små och medelstora volymer. Systematisk lastpooling före-
kommer ochinte de relativt få industrierna innebär krav-stora att
ställandet från lastägaren uteblir incitament till utvecklingsom
och förnyelse. Det beroendet har framför-stora europaexportav
allt Ro-Ro och färjernarknaden där det också har skettgynnat viss
teknikutveckling.

Eftersom Sverige transportsynpunkt helt beroendeär nästanur av
Ävensjofarten finns det betydande hamnverksamhet landet.ien

andra sjofartsrelaterade verksamheter fåtthar växande bety-en
delse deti svenska sjofartsklustret, relativt framgångsrikt.ex. en
underleverantörsindustri. Generellt har konkurrensförhållan-sett
den blivit allt hårdare. Hamnarna och rederierna upplever både

inbördes hårdare konkurrenssituation och ökad konkurrensen en
från våra grannländer. kompetensområdet,Inom utbildningen och
FoU saknas rivalitetpositiv och konkurrensförhållandeetten
därför verksamheterna splittrade och saknarär internationelltatt
utbyte.

Myndigheternas gårroll påi skapa ramförutsättningarstort ut att
för näringen. Framförallt gäller detta de politiska regelverken och
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de organisatoriska strukturerna ansvarsjörrlelttingen mellansamt
departement och oñentligaivriga myndigheter. berörSjofartezz
flera departement och cmsvarsonzråzletz,myndigheters men genom

sjofartsnärirzgeiz bådeminskat .sysselsättnings-i och omsätt-att
fångar idagningstermer .strukturen ochinte arzsvarsfördelningen

på myndighetssidan de förhållandenspecifika .sjofartsnii-upp som
arbetarringen

Sammanfattningsvis har det .svenska .sjofczrtsklustrer tunnats ut sett
nationell synvinkel vilket innebar och myndighe-ttäringenattur

måste vidga tillsitt omfatta internatio-syrzsätt äventerna att ett
nellt perspektiv.

finns antal starkaDet sidor det svenska sjojartsklztstreti iett sonz
korthet kan sammanfattas enligt följande:

Ett utbud maritima tjänster världsklass.är0 av som av
relativt stark underleverantörssektorEn0

påFokusering industriell .sjöfart0

På rederisidan finns sektorsvis betydande anpassningsför-0 en
måga och nzarknadsförståelse.

Svagheterna korthet:iär
Klustret saknar koncernermaritimastora

besättningskostnader frånHöga flykt svensk flagg.-
Låg teknologisk nivåoch kommersiell rederisegmentinom vissa
Avsaknad tillämpad FoUav

påBrist och internationaliseringintegrering utbildningeninom
samarbetsrelatiorzer dåligSvaga och kommunikation i sjö-

fartsklustret
sjöfartsnäringSvensk benämningen del näringsliv,denär av

myndigheter och förvaltning verksamma inom sjöfarten ellerärsom
sjöfartensinom försörjningsled rederier, förnöden-utrustning,egna

heter, hamntjänster, lotsning, bärgning, försäkringar, utbildning
genomgångm.m.. En visar drygt 500 rederier, skeppsmäklare,att

hamnar, och underleverantörsföretag enligt denna de-agenter, varv

Sjöfartens Analys Institut Research
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ñnition kan ingå i sjöfartsnäring.svensk Detta nätverkanses om-
miljarder45 kronor och sysselsätter direktsätter 27 000ca ca per-

soner Sverige.

Sverige har 0,2 världsbefolkningen och producerarprocentca av
inte fullt l % världens förBNP, 1,5 världensprocentav svarar av
handel och kontrollerar 3 sjötransportkapacitetennästan procent av
i världen l2:e plats bland världens rederinationer. enskildaInom

spelar den svenska rederinäringen framträ-segment ännuen mer
dande roll. Det gäller exempelvis oceangående tanksjöfart, biltrans-

kyltransporter, skogsprodukttransporter, färjetrafik ochporter, pro-
dukttankfart inom Europa.

Som definition rederi jaghar följande:valt "Företag för sinsom
eller långsiktigtnäring Iårförf0garäger överfarzjvg".

Managementbolag bolag har specialiserat sig skötaär attsom
bemanningen eller teknisk drift fartyg för räkning. Be-ägarensav
fraktning fartyg kan också läggas fristående bolag. Dennautav
utveckling fart under den internationella sjöfartskrisen 1970-tog
talet, banker, fmansieringsbolag,när och handelshus övertogvarv
fartyg eftersom de ursprungliga inte kunde fullgöra sinaägarna
ekonomiska förpliktelser. Det innebär rederiverksamhet inteatt en-
bart bedrivs helintegrerade rederibolag, ocksåutanav av manage-
mentföretag, befraktningsmäklare, skeppsmäklare och befraktnings-
avdelningar inom industri- transportföretag.och

Beskrivningen den sverzska rederibranschens struktur baserasav
enbart data från rederi- och managementbolag registrerade i Sve-
rige. Koncembolag moder- eller dotterbolag ingår i beskrivningen
endast de driver rederiverksamhet. Offshore-verksamheter ellerom
verksamheter lokal karaktär mindre bogser- farje- och nö-av som
jestrañk ingår inte i beskrivningen rederibransclzen.av
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4.1 Historisk beskrivning näringenav

Under 1890-talet gjordes två mycket omfattande och grundliga stat-
liga sjöfartsutredningar, föreslog minskade sjöfartsavgifter,som
skattelättnader för rederier, driftsubventioner till svenska fartyg i
utrikes trafik, förbättrade lånemöjligheter för rederierna och stöd till
uppbyggandet svensk varvsindustri. Under perioden 1895-av en
1914 utvecklades den svenska sjöfartsnäringen mycket starkt. I me-
deltal inköptes till Sverige 150 fartyg år. Det huvudsakligenper var
brittiska andrahandsångare för dyra driva under denattsom var
brittiska högkostnadsflaggan. Köpare företrädesvis ochsvenskavar
norska sjökaptener och säljarna låg ofta kvar med andelar i fartygen
till dess köparna kunde betala för hela fartyget.att Det rörde sig om
brittisk utflaggning lågkostnadsländematill Sverige och Norge.

Under mellankrigstiden skedde dynamisk utveckling denen av sven-
ska rederinäringen, främst inom den reguljära linjesjöfarten barsom
den snabbt växande svenska utrikeshandeln. Efter andra världskri-

skedde expansion där Sverige den internationellaget ledning-togen
inom sjöfart och varvsindustri. Visserligen Sverige underen var

denna tid bli högkostnadsland,väg marknadernaatt ett men var
under efterkrigstiden oniättliga.nästan Det hör också till bilden att
under första hälften 1900-talet erhöll alla rederier med reguljärav
trafik driftsubventioner i USA, Storbritannien, Tyskland och Frank-
rike. De rederier arbetade med äldre konkurreradestonnagesom
emellertid den svenska kostnadsutvecklingenut och den snabbaav
rationaliseringstakten i näringen.

långaDen strukturellt betingade och sjöfartsdepression,varvs- som
inleddes 1974 och varade till 1986, medförde 80 denatt procent av
svenska handelsflottan såldes till utlandet. Svenska rederier fick inte

fartyg såutomlands någonäga utflaggning kunde ske. Fartygen
kunde inte drivas under den svenska högkostnadsflaggan Fickutan
säljas dålig andrahandsmarknad med kapitalförlusteren stora

följd. Fartyg gick fråndirekt nybyggnadsvarv till uppläggningsom
och försäljning. någraMed undantag eliminerades hela detsenare
gamla svenska rederietablissemanget under 70- och SO-talen. Ny
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skattelagstiftning för partrederier stoppade också tillförseln nyttav
kapital till näringen. De statliga svenska under andraprogrammen
hälften 70-talet och 80-talet för rädda dåvärldensav att näst

varvsindustri leddestörsta dock till många smårederier, främstatt
västkusten, för liten kontantinsats kunde beställa fartyg.en nya

Mill-b" globalt MiuzbnSverige
40 4

Globalt
30 3

20 2

Sverige
10 1

l l l l l l0 l 4 x A 1 L 0
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Figur 2: Varvsprodztktiorz världeni Sverige 1950-1997.resp.
Detta blev inledningen till kraftig expansion inom den svenskaen
europasjöfarten och delvis skulle den rederinä-ersättasom senare
ring förlorades under krisen. Dessa skärgårdsrederier hadesom ut-
märkt driftekonomi och liten administration fördel ochstörstasom
främsta affärsidé. Ofta arbetade flera delägare ombord. Allt efter-

dessa rederier expanderade och byggde allt fartygsom större an-
ställdes den rederiexpertis hade friställts de rederi-närsom stora
koncernerna gick i konkurs eller eliminerades andra Paral-sätt.
lellt startades också under andra hälften 1980-talet antal rede-ettav
rier rederitjänstemän friställdes de gamla rederiernanärav som
upplöstes eller krympte, vilka spekulerade i stigande priser stor-
tanktonnage. rederierDessa börsnoterades efter hand och fartygen
registrerades utomlands, vilket hade blivit tillåtet i Sverige. Trotsnu
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svenska rederier har kunnat öka sin transportkapacitet underatt
perioden 1974-1986 har svensk sjöfartsnäring upplevt kraftigen
reducering antalet sysselsatta inom samtliga delnäringar. Mestav
påtagligt reduceringen inom varvsindustrin.är

Samtidigt Sverige förlorat sin varvsproduktion har det svensk-som
kontrollerade och rederiomsättningen ökat kraftigt, vilkettonnaget
inte hade varit möjligt ökad användning utländsk flaggutan av som
påbörjades i mitten l98-talet.
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Figur 3 Svenskkontrollerat andel handelsflottarz.tonnage,. av

förlustenTrots svensk varvsindustri har sjöfartsnäringen kunnatav
bibehålla och utveckla sina marknadsandelar. Sedan 1986 karakte-
riseras sjöfartsnäringen fortsatt konkurrens framför alltav men av

trender innebär de internationella ramförutsättningarnaattnya som
politiskt och marknadsmässigt för sjöfartbedriva blivit avsevärtatt
bättre. Men börjar konsekvenserna för det sjöfartsklust-svenskanu

konkurrenskraft förlusten den svenska varvsindustrinrets genom av
allt sig märkbar, återkommervilket jaggöra tillatt mer senare.
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4.2 Anställda och omsättning

sjöfartsnäringSvensk sysselsätter, enligt bedömningar gjorda av
Sjöfartens Analys Institut, direkt 27 000 Ca 10 000ca personer.

i andra branscher beräknas därutöver sysselsatta medpersoner vara
leverera och tjänster direkt till näringen och ytterligareatt varor

23 000 via andra näringar, bl.a. övriga transportnäringar, petroleu-
mindustrin och verkstadsindustrin.

Tabell 3: Antal företag och sysselsättning rtäringsgrerz.per

Andel i % Antal Direkt Omsättning
Företag Sysselsättning

Rederier 37 51 63
Mäklare och 19 5 9agenter
Skeppshandel 5 1 3
Hamn och stuverier 14 16 8
Hamn/rederistödtjänster 7 l l
Varv civila 4 3 2
Varv övriga l 6 2
Utrustningslev. 10 l 1 9
Teknikföretag 3 l 1
Myndigheter 0 5 2
Summa % 100 100 100
T otalt 500 företag 27.000 45 miljarderpersoner
Källa: Sjöfartcns Analys Institut Research

Rederiverksamheten för 63 omsättningen ochprocentsvarar ca av
50 sysselsättningen sjöfartsnäringen,inom harrmverk-procent av
samheten för 16 sysselsättningen och 8procent procentav av om-
sättningen.

Rederiverksamheterna domineras fåtal rederier, medanett storaav
däremot underleverantörssidan präglas små och mindre fö-mer av

påtagligDet finns småföretagskaraktär i mäklar- och tek-retag. en
nikföretagen inte reflekterar dessa företags betydelse settsom ur
kunskapssynvinkel.
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De sysselsättnings- och omsättningstalen finns i de etableradestora
verksamheterna medan den kritiska specialkunskapen tekniskt och
marknadsmässigt ofta finns i de mindre företagen.

Tabell 4 Antal företagförzlelar omsätrnintesk/Lvs l 995per

Omsättning miljoner SEK
99 100-199 200-399 400 Summa %

Rederier 154 12 3713 16 195
Mäklare och 93 3 4 11 19lagenter
Skeppshandel 22 2 3 27 5
Hamn och stuverier 66 2 2 141 71
Hamn/rederistödtj. 31 2 2 35 7

civilaVarv 19 1 20 4
Varv övri 01 l 2ga
Utrustningslev. 42 4 4 2 52 10
Teknikföretag 18 18 3
Myndigheter 0l 1
Summa 445 27 28 10022 522
Källa: Sjöfartens Analys Institut Research

Tabell 5. Omsättning 000 SEKi onzsättrzingsklass.per

Omsättning miljoner SEK
99 100-199 200-399 400 Summa %

Rederier 2 970 760l 3 840 18 792 27 362 63
Mäklare och 671 367l l 029 761 3 828 9agenter
Skeppshandel 217 320 969 506 3l
Hamn och stuverier 588 2931 658 818 3 357 8
Hamn/rederistödtj. 233 246 479 1

civilaVarv 584 162 746 2
Varv övriga 152 736 888 2
Utrustmingslev. 1047 614 91 324 094 4 0791
Teknikföretag 321 321 I
Myndigheter 915 915 2
Summa 8631 3914 7820 23116 43 481 100
Källa Sjöfartens Analys Institut Research
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Vid sidan Svenska Skeppshypotekskassan har SlE|B, Nordban-av
ken, Handelsbanken och Föreningssparbanken byggt upp egna av-
delningar kring fartygsfinansiering. Vid dessa avdelningar syssel-

totalt 30-talsatts ett personer.

De svenska bankernas och kreditinstitutens omsättning inom sjö-
fartsnaringen svår bedöma, de samlade krediternaär tillatt men
svenska rederier för fartygsinnehav bedöms företrädare för ban-av
kerna ligga mellan 30 och 45 miljarder kronor.

Tabell 6. Antal zuLstöil/da OHISäIlIliIlgSk/LYS 1995/1996.per

Omsättning miljoner SEK
99 100-199 200-399 400 Summa 70

Rederier 3 361 l 203 3 528 5 204 13296 50
Nlüklare och 862 122 185 45 l 214 5agenter
Skcppshandel 19l 34 91 244 l
Hamn och stuverier 8401 520 840 1050 4 250 16
Hamn/rederistödtj. 286 96 382 1
Varv-civila 745 136 881 3
Varv-tävla 704 953 l 657 6
Lltrustningslev. 1035 357 750 889 3 031
Tckniktöretag 282 282 l
Mvndighctcr 4001 1400 5
Summa 8 530 3 172 5 394 9 541 26 637 100
Kalla Sjöfartens Analys Institut Research

Utredningen har genomfört enkät. Enkätunderlaget omfattaren re-
derier med 24 miljarder i omsättning och 5 000 anställda. I vissaca
delar dock svarsfrekvensen lågvälär och det finns anledning att

försiktig slutsatserna.med Tillsammans frånmed resultat and-vara
enkätundersökningar intervjuer kan dock dra vissara m.m. man

slutsatser.

Färjenäringen med sin relativt övriga rederiverksamheter höga per-
sonalintensitet påverkar både antalet anställda ombord och iland,

fördelningen personalkategori kraftigt. bådeDetta gällersamt
ombordanställda och iland. Sjöbefäl 40 % de anställdautgör ca av
med utbildning över3-årigt gymnasium. Fem rederier försvarar
80 de% anställda civilekonomerna. Samma rederier ocksåharav
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på-sjöbefälen. Färjerederiernabetydande andel de anställdaen av
åldern kraftigt.verkar även tonnaget

påFördelning ctnstäillda baserat 35 rederierTabell 7 av -

Kategori Antal Andel %
100Totalt 4966

3891 78Varav ombord
423 8Kapten

Styrman A 176 4
Styrman B 112 2
Sjöingenjörer 234 5
Maskin A 123 3
Maskin B 66 1
Övrigt befäl 3164
Matros 872 17
Motor 31 61
Övriga ombord 311530
Praktik ombord 292 6

i 766 15Varav land
Sjöbefäl 99 2
Civilekonom. 3139
Civilingenjör 014

3-årigGym. 672 14
2-årigGym. 142 3

Övrigt 3127
Praktik i land 13 0

ombord omfattar färjercderierKategorin övriga bl.a. 2 större
dessa minskarUtesluts till 300 anställda.posten

SjöfanensKälla: Analys Institut Research

4.3 Rederierna

Kvarvarande rå0lje-,sryrkepositiorter finns framför allt inom pro-
kemikalie-dukt-, bil-, .vkogsprodtzktg färje- inklusive R0R0-

och kyltransporter. har traditionell torrlastgDäremottransporter
bulk- och feedertrafik, undantagcontainertrttjcik inklusive med

kra saknas.reducerats Gastrarzsport- och kryursrzitrgsrederierigt.
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Rederiermz har ban/at Jverheadkostnadersina kraftigt och med få
undantag har de idag tekniskainga avdelningar eller kapa-egna

bedrivacitet avancerad produktutveckling.att Samtidigt har inter-
nationaliseringeit och kostnadsnackdelen medfört det svensk-att
flaggade krympt till nivå där återvåxtentonnaget svenskaen av

och koinpetensutvecklingensjömän för den svenskkontrollerade
handelsjlottan hotad.är

Genom taxjreeförsäljningen upphör ochatt de anpassning-genom
.skñett regelverken,i bland Tyskland,i drasar ocksåsom annat nu

den .svenska färjerzäringen in problematiki hittillssamma som
gällt för lastfartjigen.

.Sammanfiittningsvis har svenska rederinäring relativtvisat goden
förmåga till desigatt internationella förändringarnaanpassa

god förmågaäven kunna differentierasamt produkter.att sinaen
Kostnadsläget har dock kraftigt försämrat konkurrenskraften.
Denna negativa utveckling har också förstärktssuccessivt genom

idag harnäringen uppenbara problematt säkerställa kompe-att
tensutiøecklingen både ombord och land.i I del bådeärsegmenten
marknads- och produktutvecklingen delvis eftersatt.

Rederibolag i Sverige utländska rederibolag medsamt svenska
ägarintressen kontrollerar flotta på fartyg570nästan meden en
samlad kapacitet på 18 miljoner dödvikt dwt,ton 6ca varav
miljoner dwt långtidsinchartratär 1år Dettonnage. motsvarar

3 dennästan samlade sjöfraktkapacitetenprocent i världen. Avav
det kontrollerade 90 dwttonnaget är eller 60procentca ca pro-

antal registrerade utanförcent Sverige. Standarden detpå totala
svenskkontrollerade hög ochtonnaget är genomsnittsåldem inter-
nationellt låg; 15 år.sett

I syfte hantera risker, finansieringatt fartygsköp och säkra till-av
gången på kompetens ägandet och driftenär fartyg inte sällanav
fördelade flerapå bolag. Rederiverksamhet kan således baseras
antingen på ägda eller inhyrda fartyg eller på delar lastkapaci-av

i fartyg. Mellanteten rederi,ett och driftbolagägar- skrivs char-
terkontrakt eller managementavtal, beroende på hur föransvaret
fartygets drift fördelas.
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Rederinäringen tjänsteexportör och inteär bara bety-ärstoren en
delsefull underleverantör till den svenska exportindustrin, ockutan
så viktig del bådedensamma, det gäller ochnären av varu- person-
transporter.

Av rederiernas totala bruttointäkter kommer från2/3 delar trafikca
där fartygen aldrig Sverige. Enligt bedömningar gjordaangör av
SAIR i samband med Sjöfartspolitiska Utredningen 1995 intäk-är

för sjöfartstransporter utförda svenskaterna rederier större änav
svenska företags inköp sjötransporttjänster utländska rederier.av av
Därtill kommer framförallt underleverantörerna har mycketatt en
hög expoitandel.

Eftersom mina direktiv specificerar små och medelstora rederier
särskild har jag valt i efterföljande avsnitt särredovi-attsom grupp

dessa i grafersa m.m.

Klassificering rederierav

Ett problem med rederinäringen de definitionerna förär gängseatt
små och medelstora företag inte särskilt bra. Omstämmer man ser
till sysselsättning de flesta rederier små ellerär medelstora. Det

förhållandet gäller till omsättning eller ba-motsatta om man ser
lansomslutning. Då mångablir rederier Då någondet finnsstora.
vedertagen definition småvad eller medelstora rederier har jagär
gjort gränsdragningar innebär jag benämner de börsnotera-attsom
de, inklusive dotterbolag, plus 3 andra för storrederier. Det är sam-
manlagt 12 följande:stycken enligt

ACL Cool Carrier NT Argonaut

BN Gorthon Lines Stena

Brovo Rederi GotlandAB SOL

Concordia ICB Wallenius

Övriga rederier benämner jag små och medelstora. Denna avgräns-
ning ganska väl med intentionenstämmer i de EU-överens av
kommissionen och andra EU-organ definitionanvända det lillaav
företaget som;
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har färre 50 årsanställda,än ocho
har antingen årlig omsättning inte0 överstiger 7 miljoneren som
ECU, dvs. 65 miljoner SEK, eller årlig balansomslutningca en

inte överstiger 5 miljoner ECU, dvs. 46som miljoner SEK.ca
Det förekommer avvikelser vid användningen småföretagsbe-av

både uppåt ochgreppet nedåt vad gäller antalet anställda, omsätt-
ning och balansomslutning, alltefter verksamhetsområde. I ett av
EU nyligen lagt förslag lånegarantier till småföretag 100om anges
anställda övre Småföretagsdelegationengräns.som nyligensom
har sina harpresenterat anslutit sig tillrapporter EU:s angiv-ovan

definitioner med följande kommentarer.na
konflikter medatt EU:s regelverk kan undvikas0 vad gäller särbe-

handling och konkurrensneutralitet
definitionen i sig omfattasatt många och hanterlig0 ärav
definitionen betraktaatt är att0 övre medgräns, möjlighetersom att

i speciella fall sätta snävare gränser.
De små och medelstora rederierna har jag delat följandeiupp
marknadskriterier. segment.Vissa rederier har fartyg flerai

Tankfartyg under 17 000 dwt Kyl0 0
Tankfartyg 17 000 dwtöver RoRo0 0
Bulklast under 13 000 dwt Offshoreo 0
Bulklast 13 000 dwtöver Container0 0
Övriga torrlastfartyg Passagerare0 0
följandeDen beskrivningen den svenska rederinäringen omfat-av

alltså rederier huvudsakligatar verksamhet enbart gods-ärvars
eller i kombinationtransport med inte före-passagerartransporter,

huvudsakligen bedrivertag offshore-, bogsering-,som passagerar-,
fiske-, turistnäring- eller rederiverksamhet utanför ovanstå-annan
ende områden. heller rederier bedriver verksamhet medsom
fartyg under 300 bruttoton.

Enligt Statistiska Centralbyrån finns det företag,700 handels-ca
bolag, föreningar och privata sysslar med rederverk-personer som

2 Rederiema dock inte dubbelräknade.är



68 Den svenska .vjájárrsnäringen SOU 1998: 129

samhet. Ca 500 dessa visar sig vid granskningnärmare inteav en
aktiva inom sjöfart. Ytterligare 100 fiskare ochutgörsvara ca av

sådana bedriver mindre passagerartrafik sjötaxiex.som m.m.
finnsDet också bortfall efteruppstårett bortrensningsom en av

dubbelräkning i statistiken eftersom flertal rederier bildarett egna
företag för varje fartyg. Antalet svenska rederier,nytt enlig-isom
het med ovanstående definition bedriver gods- och kombinerade
gods- och vid halvårsskiftetpassagerartransporter, 1998,var ca
100, 12 och 90 små och medelstora företag.storavarav ca

40
Stora

I Små/medel
30

20

Figur Antal svenska4. rederier fördelat på.seg/Ment, storaper
respektive snzå/rneclelsvtora företag

Totalt dessa företag idag 28 miljarder kronor år. Caca per
65 företag för 97 baseratomsättningen, påprocentsvarar ca av
rederistatistiken för 2:a kvartalet 1997. Rederiverksamheter inom
andra branscher ytterligare miljarder.0,5 Därtill kom-omsätter ca

omsättningen i utländska intressebolag eller direktägda utländ-mer
ska bolag.Den totala svenskkontrollerade rederiverksamheten i och
utanför Sverige beräknas därför drygt 45 miljarder kronor.omsätta
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Tillsammans kontrollerade dessa rederier flotta fartyg,på 567en
226 seglar under svensk flagg och under341 utländsk flagg.varav

, , , 2,. .. .,..,._. --.MN,
1.1Stora
.Små/medel100 e

QO

60

40

20

Figur Svensk kontrollerade5 fartyg under svensk eller utländsk:
flagg, fördelat på respektive små/medelstora företag.stora

rederiföretagenDe 12 kontrollerar fartyg sammanlagtstora om
15,7 miljoner dwt och de 102 mindre och medelstora rederierna
fartyg sammanlagt miljoner dwt.1,9 De små och medelstoraom
rederiemas andel flottans totala lastkapacitet såledesmotsvararav
11 Uttryckt i 80 rederiföreta-procent. procent procentsvarar ca av

för lO omsättningen och 25procent procentgen ca av ca av sys-
selsättningen.

Bland de rederierna tankflottan för 37stora procentsvarar av an-
talet fartyg, för den90 totala lastkapaciteten.nära procentmen av
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Figur 6. Svenskkontrollerat dwt undertonrzage svensk eller utländsk
flagg, fördelat på respektive snzå/medelstorastora företag

Marknadsområden

Medan de rederiernastora uteslutandenästan sysselsattaär med
tredjelandstrañk baserad tank-, bulk-,stora och kylfartyg iroro-
oceanfart, de mindreär och medelstora rederierna främst inriktade

kust- och europafart med torrlast-, mindre produkt-samtroro-
tank, kemtank- och bulkfartyg. Några medelstora rederier aktivaär

iäven oceanfart med kyl- och produkttankfartyg.
Bland de mindre och medelstora rederierna de med torrlast-svarar
och mindre bulkfartyg l3dwt antalsmässigt för hälftenänmer

det totala antalet rederier.av
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Figur 7: Antalet företag verksamhetsområde avseende små ochper
medelstora rederier.
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Figur 8: Antalet fartyg verksamhetsområden avseende små ochper
medelstora rederier
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Torrlast- och mindre bulkfartyg l3dwt tvåför femte-svarar ca
delar och mindre tankfartyg l7dwt för vardera femtedelca en

antalet fartyg inom denna rederier.av grupp av

600

500

400

300

200

100

Figur 9. Dwt verksamhetsområden snzåavseende och medelstoraper
rederier.

Uttryckt i dödviktston tankflottan för 50 dennära procentsvarar av
totala lastkapaciteten inom denna rederier. Fördelatgrupp geo-

områdengrafiska genererades 69 de samlade rederiin-procent av
täkterna rederier i huvudsak bedrev godstransporter iav som euro-

oceanfartoch och 28 färjor. 4 genereradesprocent procentpa- av
trafik i inre fart.av

När studerar antalet rederier den årsperiodenöver senasteman
kan antalet torrlast och bulkrederier har minskat kraftigt.attman se

såvälDet gäller rederier med fartyg små.de med Dettastora som
hänger med klara lönsamhetsproblem med dessa fartyg.samman
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Rederierna och flaggan

Tillväxten i det svenska rederier disponerade har varittonnagetav
snabb under den konjunkturcykeln fram Till-1995.senaste t.o.m.

har varit snabbast inomväxten tank, bulk och RoRosegmenten ge-
investeringar i fartyg inchartring utländska fartyg.samtnom nya av

Andelen svenskflaggat högst bland fartyg seglar iärtonnage som
inre fart och lägst bland dem seglar i oceanfart. Europatrafi-Isom
ken andelen svenskflaggat likaär hög andelen utlands-tonnage som
llaggat tonnage.

På mindre tank-l7dwt och roro-fartyg dominerar den svenska
flaggan, medan drygt hälften torrlast-, bulk- och de tank-störreav
fartygenl7dwt för utländsk flagg. Bland de rederierna do-stora
minerar utländsk flagg inom stortank och kyl. Roro-fartygen där-

för i utsträckning svensk flagg.emot stor

120
El Utländsk
I100 Svensk-á-e --------

O

60

40

20

Figur 10: Antal frzrtivg flagg deni svenskägda Izandelsflottan.per
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Il: Antal snzå/nzedelsroraFigur fartyg perjlaggv rederier.i

Nära 60 fartygen i de mindre och medelstora rederiernaprocent av
för flagg.svensk

Det svenskkontrollerade inklusive inbefraktade fartyg itonnaget
år1 fördelade följandesig fartygstyper och flagg denänmer per

januaril 1998 och juliden 1998l 300 GT ellerstörre änper -
000l dwt. Siffrorna inom i tabellen visar fördelningenparentes per

januariden 1:e och de den 1/7-98.utan parentes per

Tabell 8. Svensk kontrollerat ochI/I 1998 1/7 1998.tonnage

ANTAL SVENSK FLAGG UTLAND SUMMA
Färjor 27 36 29 36 56 72
Tank 64 67 114 102 178 169
Torrlast 116 120 192 217 308 337
Kombination 0 O 0 2 0 2
Offshore 4 5 5 6 9 11
Övrigt 15 14 1 4 16 18
Summa 226 242 341 367 567 609
Källa:SjöfartensAnalysInstitutResearch
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Listan fartyg har beställtsöver svenska rederier omfattadesom av
vid års utgång1997 42 last- och passagerarfartyg sammanlagtom
2,2 miljoner dwt, råolje-2l och produkttankersvarav om samman-
lagt miljoner2 dwt. Flertalet dessa skall levereras åri eller nästaav
år. Av de beställda fartygen kommer 10-tal rede-ett att opereras av
rier med svenskregistrerade fartyg.

Under 1998 har förändringarna i skeppsregistret fortsatt i samma
takt under 1997 och den svenskregistrerade flottan fortsättersom
sålunda minska.att

l den utlandsregistrerade, .svensk/controllermle, flottan inträffade
också förändringar under 1997. främst orsakadestora attav svens-
ka rederibolag flyttade från Sverige i samband med bolagsförsälj-
ningar.

50
EJ Utländsk
I SvenskO

oC

O

O

Figur 12. Antal svenska företag kontrollerar fartyg under svensksom
eller utländskflagg.

Ca 30 utlandsregistrerade fartyg sammanlagt 2,5 miljoner dwtom
lämnade under 1997 svensk kontroll. Under 1998 har antalet
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organisations-fortsatt minskasvenskkontrollerade fartyg att genom
rederinäringen.och ägarförändringar inom

från januari tilldenMinskningen i de utlandsflaggade ltonnaget
också striktarejuli 1998 beror ägarförändringarden 1:e men

således inteskalldefinition kontrollerat Minskningentonnage.av
trend.tolkas som en ny

årMedelåldern svenskregistrerade fartygen högrede änär sex
många smådet finnsutlandsregistrerade fartygen beroendede att
före 1970.skeppsregistret byggdafartyg kvar i det svenska ärsom

Genomsnittsåldern oceanfart väsentligt lägrefartyg i änär
fartyg i inre fart och europafan.
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rederier.svenska små och medelstora13: kontrolleratFigur Dwt av
utländsk flagg.under svensk och

sjöfar-specialiseringen internationaliseringen inomDen ökade och
utrikesgodshar inneburit 3/4-delar volymen lossasten att somav

fartyg utländski svenska hamnar medoch lastas transporteras av
den svenskkon-flagg. Andelen ökar konsekvens bla. attsom aven
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trollerade utlandsflaggade flottan och denväxer svenskflaggade
flottan krymper. Uttryckt dwti seglar hälften handels-änmer av
flottans under Liberia- eller Bahamasñagg.tonnage Liberia denär
i särklass flaggan, under vilkenstörsta 1/3-del det svenskkon-av
trollerade, huvudsakligen tanktonnaget, seglar.

Den juli1 1998 fanns under svensk flagg lastfartyg miljo-2om ca
dwt och under utländsk flagg 16 miljoner dwt. Färjor utgjor-ner ca

de 1,2 miljoner bruttoton hälften under svensk flagg.ca varav ca

4.3 Hamnama

Hamnsektorn har genomgått strukturella förändringarstora ge-
den marknadsorientering, kommersialisering och bolagise-nom

skett.ring konkurrerarHamnarna idag inbördes på ejfek-som ett
tivare samtidigt desätt svenska hamnarna högre grad kom-isom

marknadermit sina europeiskti perspektiv.att ettse

Anpassning och lokalisering förblir visserligen väsentlig del ien
hamnarnas framtida konkurrenskraft, allt viktigare blir ökadmen

intermodaltkundorientering och tänkande. Det innebär dif-att
ferentiering betydelse konkurrensfaktor.iväxer som
Hamnarnas betydelse för framför allt den europeiska sjöfarten

och de kommer därför framtidenväxer bli allti viktigare föratt
utvecklingen också delarinom sjöfartsnäringen.övriga Medav
växande konkurrens och integrering transportkedjan följeri allten
viktigare roll näringsklustreti betydelse för helaär storsom av
den svenska sjöfartsnäringens långsiktiga konkurrenskraft.

finnsDet allmänna52 hamnar i Sverige. dessaI hamn- ochsvarar
stuveribolagen för 81 % omsättningen. En stark koncentrationav
föreligger det gäller färjetrafiken lastbilstrañkennär 90 % av-
respektive passagerarvolymen hamnar.5 Containeromsätt-passerar
ningen koncentrerad till Göteborg och Helsingborg,är med tillsam-

3 Intermodalt; integrering flera lasthanterare kedjaiav en
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70 70 denöver totala volymen. Därtill kommer snabba till-mans av
växttakter för antal feederhamnar. Oljetrafiken koncentreradett är
till Göteborg/Brofjorden raffinaderikapaciteten. Hamnarna ärg.a.
också i starkt varierande grad beroende antal olika bulkpro-ettav
dukter.

Hamnen normalt denär tillhandahåller produktionsresur-part som
och redaren/befraktaren den produktionsförutsätt-serna styrsom

ningarna. Förutsättningarna för kunna skapa effektiv produk-att en
tionsprocess betydligt iär hamnverksamhetsämre jämförtänen
med industriell verksamhet. Det mångaalltför faktorerär ärsom
osäkra eller varierar. Hjälpmedel och metoder kan hantera osä-som
kerhet behöver utvecklas för kunna bedriva produktivitetsarbetetatt
inom hamnverksamheten. Rätt information i tid avgöranderätt är
för minska osäkerheten. Utvecklingen inomatt ökarIT möjligheter-

såväl effektivisera anlöp vidareförädlaatt hamntjänsten.na attsom
Hamntjänsten i sig. hamnensäven funktion och irollmen synen
transportkedjan utvecklas. Att hamnen har betydande förrollen
näringsliv och sysselsättning inom sin närregion gammalt axi-är ett

vilket har bidragit till bevarandet hamnstruktur kän-om, av en som
netecknas utbud hamnar och indirekt skilda förmågorett stortav av
och ambitioner utvecklas i region.störreatt en

Övriga4.5 aktörer

Även rederiverksamhetens betydelse nationalekonomiskom ur syn-
punkt minskar så dess strategiska betydelseär för den globala eko-
nomiska och miljömässiga utvecklingen fortsatt berorDetstor.

dagens nationella industristruktureratt tenderar glo-ersättasatt av
bala strukturer bygger kompetens- och kulturgemenskapersom

sträcker sig nationsgränsema.översom
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Underleverantörer och varv

Förlusten den storskaliga svenska varvsindustrin har inneburitav
mycket betydande tillämpad forskningatt har gått förlorat fören

den svenska sjofartsnäringen. I samarbete med sjäfartsnä-övrig
bedrevs omfattandering projekt den ingår EUssityp tex.av som

olika forskningsprogram.

Den svenska underleverantörsindustrin har ägarföränd-genom
och specialiseringringar kunnat till densig situatio-anpassa nya

och bedriver i tillämpadregi viss forskning ochnen egen en pro-
duktutveckling.

De civila i Sverige idag i huvudsak sysselsattaär med sek-varven
tionsbyggen eller reparationer. Nybyggnationen fartygstora ärav
låg. Detta beror enligt utredningen, Konkurrensvillkoren för

varvsnäring14svensk på det i Sverige inte förekommeratt någon
form varvsstöd.av

I Sverige finns 140 tillverkare utrustning till fartyg. Deca av om-
sammanlagtsätter miljarder5 kronor,över 85-90 % påvarav ex-

portmarknaden. Underleverantörema genomgår strukturella for-
ändringar påminner dem inom tillverkningsindustrin,som om
framförallt inom last- och personbilsindustñn.

Trots endast lO % deatt intervjuade svenska utrusningsleve-av
produktion hamnarrantöremas ombord på svenskägda fartyg så

ökar den strategiska betydelsen dessa relationer. berorDet påav
utrustningsleverantöremaatt för allt störresvarar en av pro-

duktutvecklingen, vilket skapar behov långsiktigtett näraav sam-
arbete med rederiema. samarbetsformer i allt omfatt-störresom
ning bygger på projekttänkande, där aktörerna helai transport-
kedjan från land, hamn, rederi till kunskapsföretag och högskolor
deltar.

Mot bakgrund dessa erfarenheter har de svenskastörstaav utrust-
ningsleverantörema inom olika produktavsnitt intervjuats. En god
spridning företag avseende både differentierade och standardise-av

Utredning utförd Olle Renck på uppdrag Närings- och handelsde-av av
februarii 1997.partementet
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rade produkter har eftersträvats. Frågorna finns i utred-separaten
ning tillsammans med svarssammanställning.en

Tabell 9 Utrustningsleveraiztörer har izztervjualsüsom

Företag Företag
ABB Fläkt Marin KaMeWa-
ABB Stal Kvaemer Ship Equipment-
Consilium Nohab/Wärtsilä
FKAB McGregor
Helmatik AB Ramnäs Kätting

profilInexa S Man-
Källa: Sjöfartens Analys Institut Research

Intervjuerna visar relationerna mellan rederier och utrustningsle-att
betydelse för leverantörernas konkurrenskraft.verantörer är storav

Det relationer med bl.a. rederierna utrustnings-är näragenom som
företagen vinner viktiga erfarenheter för sin teknikutveckling. Fram-

Kundanpass-förallt gäller företagdet med kundanpassade varor.
ning enligt de intervjuade underleverantörerna det vanligasteär sät-

skapa konkurrensfördelar.tet att

Utvecklingen flera produkter kan direkt härledas till rederierav som
kommit med idéer till utrustningsleverantörer sedan har vidare-som
utvecklat dem. Flera utrustningsföretag har därför strategi attsom
arbeta rederierna redan tidigt stadium i utvecklings-närmare ett

Flera utrustningsleverantörer försöker från standard-processen.
produkter till differentierade, kundanpassade produkter. förut-Det

satsningar långsiktiga relationer.sätter mer

Rederierfarenhet ansågs flera utrustningsföretag viktig förav vara
företagets kompetensutveckling, områdenasärskilt inom försäljning,
teknisk utveckling, konstruktion och service. Rederierfarenhet ses

inom företaget snabb feedback isätt produktutveck-ett attsom
lingen. Vidare rederierfarenhet viktig för förstå ochattanses vara
utveckla relationerna till förståelsenkunden föroch dennes be-av
hov. därförDet inte förvånansvärt det inom försälj-är att
ning/marknad och teknik har rekrytering frånskett personal rede-av
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rier. Nära relationer till rederier viktigt för leverantörerär även av
Standardutrustning, lå inte alltid till rederiets bästa, vil-varven ser
ket påverkar avsättningen produkterna.av

Av betydelse närheten till andra utrustningsleverantö-är ävenstor
I denna horisontella relation utbyts viktiga erfarenheter. kanDetrer.
information nyheter marknaden,röra vilka gällerom normer som
Andra tttrustningsleverantörer ocksåkan fungera diskus-osv. som

sionspartners, vilket viktigt för den tekniska utvecklingen.är Sam-
verkan har betydelse i kampen projekt. Utrustningsleve-även om

marknadsför sig ihop har möjlighetrantörei större attsom pro-
jekt. Order inte sällan utrustningsleverantörer.tas gemensamt av
Vad gäller den tekniska utvecklingen relationer tillnäraattuppgavs
högskolor också viktiga. Forskningsinsatser ansågsär spela en av-
görande roll för utrustningsleverantörernas konkurrenskraft. Sam-
arbetet med högskolorna sker främst projektsamverkan förgenom
produktutveckling. Samarbetet med högskolorna viktigtanses vara
både för företag producerar differentierade produkter och försom
företag producerar standardprodukter.som

Flera utrustningsleverantörerna beklagade sig Sverigeöverav att
inte har inhemsk varvsindustri.större Andra länder använder sigen

Ävenvarvssubventioner. i marknadsföringssammanhang harav
Sverige konkurrensnackdelar jämfört med andra länder. Exempelvis
bjuds utrustningsleverantörer i Finland till ochmässorav varven
de slipper således de dyra marknadsföringskostnader svenskasom
utrustningsleverantörer har. Två utrustningsleverantörer attuppgav
näringen måste flytta skeppsbyggarna den ska ha möj-närmare om
lighet Detta bakgrundväxa. den betydelseatt mot näraav som re-
lationer till kunden har.

I Sverige finns fortfarande relativt väl utvecklat kontaktnät mel-ett
lan utrustningsleverantörerna och rederier, mellansamt utrust-
ningsleverantörer och högskolor. Det lokala nätverket har bidragit
till bibehålla utrustningsleverantörernas konkurrenskraftatt även
den globala marknaden. Inslaget utländskt ägande har dock ökatav
markant.



82 Den .svenska sjofczrtsitäri/zkçezz SOU 1998: 129

Tjänste och kunskapsföretag

Förlusten och nedbantningen redericârnas utveck-av varven av
lingskapacitet tjänste-har ökat och kunskapsföretagens betydelse
för näringsklustret i påtagligt våraDetta framför allt iärstort. nor-
diska grannländer i väsentligt omfattning använder sigstörresom

institutioner och kunskapsföretag i sin tillämpade forskning. En-av
ligt intervjuundersökning Skånei och Köpenhamnsregionenen
framhäver så mångadubbelt danska företag. svenska, kun-som
skapsföretagens betydelse i utvecklingssammanhang.

En betydande orsak till de svenska kunskapsföretagen inte kun-att
positionera sig internationellt och intede kunnat delnat taatt av

EU:s forskningsprogram i omfattning institutionerna isamma som
våra måstegrannländer tillskrivas avsaknaden nationelltettav pro-

för tillämpad forskning. Framförallt kunskapsföretagen igram
kombination med hamnarna skulle med nationellt förett program
utveckling och tillämpad forskning kunna den rollersätta som var-

hade.ven

Landtransportörerna och lastägartza

Sjötransportkostnaden i den totala logistikkostnaden relativtär
obetydlig och det har alltid funnits kapacitet tillgå. Sjödelen iatt
logistikkedjan har därför varitinte avgörande betydelse för last-av
bils/järnvägstransportören. Sjöfarten har i fungeratstort sett som
flytande broar där konkurrensen varit framföralltDet gällerstor.
lastbilsidan, medan järnvägen har viss tradition sig iatten engagera
färjetrañken. Landtransportörerna alltsåhar inte sig iengagerat
någon form horisontell integrering. beteendeEtt bordestörre av som
kunna förändras integrering och intermodalttänkande.genom mera

Kostnadsmedvetande, miljöhänsyn och intermodalt tänkande har för
de lastägarna inneburit växande i destora ett engagemang egna

i samtliga nordiska länder. finns tydligaI Norgetransporterna ten-
denser till tänka branschvis och lastsamordning ska-att Lex.genom

förutsättningar utnyttja de skalekonomiska fördelar sjöattpa som
erbjuder. Regularitet och frekvens nyckelorden iutgörtransporter
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dessa Bristen tillämpad forskning i Sverigesystem. inom detta
område avsevärd konkurrensnackdelutgör sikt.en

Övriga

Utöver tillverkningen utrustning finns andra aktiva företagav som
skeppshandlare, vilka sysselsätter 200t.ex. och omsät-ca personer

1,5 miljarder kr. De svenska skeppshandlarnaster marknadsandel
kan uppskattas till 60 70 % beträffande leveranser till deca -
svenska rederierna. Den höga andelen beror främst deatt svens-
ka farjelinjerna storkonsumenter.är För skeppshandeln finns följan-
de problem marknaden:

Borttagandet taxfree.0 av
Punktskatteregler inköp i andra länder Sverige.0 änsom gynnar
Svenska rederier förlorar marknadsandelar trafiken till och0
från Sverige.
Ökad konkurrens från utländska skeppshandlare i Sverige.0

4.6 Transporter Sverige

Den starka tillväxten i den svenska utrikeshandeln har degynnat
rederier verksamma iär svenska import-transporter ochsom av
exportprodukter. Till följd fortsatt stark ökning i utrikeshan-av en
deln fortsatte den svenska ekonomin utvecklas positivtatt änmera

under 1997, vilketväntat resulterade i tillväxt med 1,8 % hel-en
årsbasis. Totalt beräknas både importen ochsett ha vuxitexporten
med 9 i fast%nära penningvärde under Då1997. del denstoren av
ökade har utgjorts mediciner, mobiltelefonerexporten lig-av m.m.

den reella volymökningen lägre.ger

Volym

De sjöburna godsvolymerna Sverige under 1997 med 7 %steg
jämfört med 1996, vilket motsvarade ökning med 8,5 miljoneren

Det godston. transporterades lastfartyg ökade med 5,1%,som
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12,4%.färja ökade medgods transporteradesmedan det som
miljoneruppgick till 131sjöburet godstotala volymenDen ton.

asien-1998,inte bli lika högTillväxten kommer sannolikt att p.g.a.
krisen.

påtaglig ilandtransportermellan sjöfart ochKonkurrensen är mest
från Sverige, där voly-till ochhögförädladetransporterna varorav

godssnabbare volymengods har stigitlastbilstransporterat änmen
dock dennaFärje-/roro-sjöfarten harlastfartyg. ut-gynnats av

lastbilar ochtillgodogjort sig ökadeveckling och transporter av
olja detskogsproduktei ochtrailers. de inrikes ärI transporterna av

sjöfarten.medi första hand konkurrerarjärnvägen som

FärjaLastfartyg
1256

Iasttartyg 1 1
-I-54 - 10lastbil/färja -
O 952 järnväg/färja

8 g8 m -
C50Z 7 88

6 å48 a EE 5
46 4- -

3h44 - 2r
142 II l ll l l | II

979689 91 92 93 94 9586 87 88 90

KäuazscsNulprum...Yylnmmm-.. m..m...

Utrikes varutrøç/ik14: inzport.Figur -
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Figur 15: Utrikes varutrqfik export.-

Utrikesgods på lastfartyg svenska hamnaröver omfattade 98 mil-
joner 1997. dennaI siffraton ingår transitvolymer. Godsvolymer
på färjor uppgick till 33 miljoner vilket omfattar gods på last-ton,
bilar jämvägsvagnar. Lastbilstrafikensamt via färjor utvecklas
starkt.

På lastfartyg transporterades 1996:

Mineralolj och produkter: 38 %or
Maskiner, transportmedel och styckegods: 15 %
Skogsprodukter: 13 %
Obearbetade mineraler och därav: l l %varor
Övrigt 23 o

Av volymerna gick 51 % via västkusten, ll o Sydkusten, 20 %
östersjökusten och 18 % norrlandskusten. Totalt anlöper fartyg
från flaggstater70 hamnarnästan i Sverige.
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Tonnage

Totalt befraktades 3 280 fartyg milj.27 1996.grosston0
gårAv antalet fartyg i trafik vanligasteSverige denär0 som

flaggan rysk.
Mätt och transportvolymer den flaggannorskaiirgrosston0
störst.
Svensk flagg kommer tredje plats totalt med andel 8%0 en
jämfört fartygmed ryska 16% antal fartyg. Svensk flagg är
dominerande inom tank. specialtank och RoRo.
Av de 3 280 fartygen tillhör de 15 flaggstaterna totaltstörsta0 av

flaggstater68 trafikmed Sverige.
Ungefär 40% fartygen har inte följaskunnat bland annat0 av upp

brister i uppgiftslämnandet. fartygenDe ryska välre-ärp.g.a.
presenterade i denna grupp.

Av de 3 280 fartygen år.19 % äldre 20 situatio-Jämfört medär än
då1993, andelen 26 verkar%, det ha skett föryngring.nen var en

Andelen gamla fartyg dock betydligt inom oljetank, speci-är större
altank liksom övriga fartyg". Andelen år vari-äldre 20ängruppen

mellan 26 29 % inom dessaerar grupper.-
Svenska och norska fartyg har klart dominerande volymandelen
inom mineraloljor och bulk. fartygen harDe svenskatransporter av
också betydande andel hel- och halvfabrikat styckegods,en av
transportmedel och maskiner med 23 för dessa.% volymerav
Störst dock den tyska flaggan med 35 %. Containertransporternaär
utförs i mångahuvudsak med tyska fartyg. De ryska fartygen är
och relativt små. De 16 % totala antalet fartyg,utgör trans-av men

bara 6 % totala godsvolymen.porterar av

Flaggfördelningen varierar efter kuststräcka koppling-beroende
mellan flagga och produkt Den finska flag-transporterats.en som

norrlandskusten efter den svenska, vilketär näst störstt.ex.gan
beror andel järnmalm, metallerstor transporterna etc.en av av

flagganDen ryska kommer andra tredjeeller plats för alla kust-
sträckor västkusten. Västkusten har dominerande andelutom en av
mineraloljetransporterna, vilka domineras svenska och norskaav
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fartyg. Den flagganryska för framföralltär stor transporter av
skogsprodukter, andra bulkprodukter.ävenmen

För trafiken fråntill och Sverige gäller, liksom internationellt, att
färjelinjerna i väsentligt högre grad handelssjöfarten utnyttjarän
nationella flaggor. 30 farjetrañken% fråntill och Sverige be-av
drivs med svenskflaggat jämfört med handelstonnagetstonnage,
8%. Generellt ocksåkan det svenska bådesägas att engagemanget,
inom fárje- och lastfartygstrañk, väsentligt våralägre iär än nor-
diska grannländer och övriga EU. Studier och analyser, bland annat
för den Sjöfartspolitiska utredningen och uppföljningar denna,av
visar också klara indikationer det svenska iatt engagemanget
alla sjötransporter till frånoch Sverige håller minska.att

Östersjöregionen4.7

ÖstersjöområdetUtvecklingen trafiken på Sverige inom base-av
på svenska verkstadsproditkter, elektronik och kemiskaras pro-

lukter utbyte råvaror,i främst formi massaved och olja.mot av
Den befintliga Öst-transportiryrastruktzzren mellan länderna i
och Västeuropa idag otillräcklig.är

ÖstersjönStyckegodstrañken bedrivs idag med container- och
RoRofartyg, dels godstrañk, dels kombinerade gods-som ren som
och med färjor s.k. RoPaxfartyg.passagerartransporter Ensamt
växande volym lastbilsburet gods, växande krav frekvenssamt
och regularitet, talar för det just RoRotrañken kommeräratt som

Östersjön.fortsätta iatt växaatt

Varje linje har sina speciella krav fartygens kapacitet och det
finns tendens fler linjefartyg beroende förutsättning-moten som

kombinerar gods lastbil och trailerstransporter medarna av
eller containers.transporter av passagerare

Den befintliga Öst-transportinfrastrukturen mellan länderna i och
Västeuropa kvalitets- och kapacitetsmässigtär otillräcklig och stora

måstesatsningar inom både land- sjötransportsystemen.göras och
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framgårSom tabellen Sverige och Finland de farjena-är störstaav
ocksåtionerna. Tillsammans Sverigemed Tyskland inomär störst

RoRo-segmentet, inom containersegmentet har Tyskand näramen
"monopol".nog

ÖstersjöländerrzasflottaTabell och10 färjor containerfartjaqRoRo,-
1996 exkl. Ryssland

ContainerRoRo FärjorLand
000 dwt 000 brt TEUAnt TEU Ant B11 Pass Ant

Finland 35 280 877 616 33456 9 26 - -
Sverige 62 855 411 25 591 22 323 30l - -, 638Estland 9 30 47 574 2 20 2 4l

,Lettland 7 40 38 2 036 - - -- -
136Litauen l 5 7 - -- - -

Polen 9 53 90 2 656 5 44 4 - -
640Tyskland 6 275 40266 430 491 23 221 7 66

SjöfartensKälla: Analys Institut Research/Fairplay
andra si-Utvecklingen trafiken mellan Sverige ländernaochav

Östersjön baseras svenska verk-dan kommer i första hand att
råva-istadsprodukter, elektronik och kemiska produkter utbyte mot

olja. rederiernasfrämst i form massaved och Baseratavror,
för 1995uppskattningar sina beläggnings- och fraktsiffrorav upp-

från Baltikum tillgick transportvolymen Sverige tillstyckegods
jämfört600000 vilket fördubbling mednäraton,ca var nog en

då från Baltikumgods till1993, volymen 320 000 Volymenton.var
Sverige uppgick till 400 000 ton.

Eftersom östersjöländerna huvudsakligen sinaimporterar varor
RoRofartyg bulkfartyg,container- och sinaoch exporterar varor
särskilt för balanseradeinte förutsättningarskapar det gynnsamma

från östersjöländernaflöden, växande halvfabrikatexportenmen av
Etableradetill Sverige kommer sikt förbättra balansen.att ope-

har för närvarande mycket god beläggning och optimisratörer är
framtiden. tilltiska pekar styckegodsvolymernaPrognoser attom

från från miljonoch Baltikum kommer öka idag till 1,51att tonca
årmiljoner 2001.ton

ÖstersjönBehovet ökad transportkapacitet i kommer täckasattav
från östersjöländerna med överviktmed fartyg de enskilda en av
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fartyg från Tyskland. Den tillkommande volymen från Sverige fram
till sekelskiftet kan komma 4-5 fartygs totala kapaci-att motsvara

varför inga dramatiskatet, förändringar i den seglande flottan för-
Deväntas. fartyg kommer domineratyper behovetattav som att

och kompletteraersätta det seglar Sverige, Finland,tonnage som
Ryssland, Estland, Lettland och Polen bedöms SAI bli:av

RoRo- och containerfartyg för godstrañk0 befintliga ellerren
linjer. Inom dessa kommer containerfartygennya segment att

engagerade i nord-/sydtrañken RoRo-fartygenmest kom-vara
ha kapacitet l.OO0 lanemeter,attmer en

Special RoRo-fartyg för till0 Tyskland,papperstransporter
Nyare och kryssningsfárjorstörre för kombinerad0 passage-
rar/lastbilstrafik 800 tillpass Estland, Polen och Ryssland,
Ro/Pax-fartyg med lägre passagerarkapacitet0 de kombinera-än
de bil- och passagerarfárjorna de etablerade linjerna mellan
Sverige och Finland,
Snabbgående mindre bil-0 och passagerarfarjorpassagerar- resp.

Östersjönde högfrekventa linjerna imest med i huvudsak
skandinaviska/fmska/tyska passagerare,
Mindre och isklassade bulkfartyg0 specialfartyg för skogs-,samt
olje- och kemikalieprodukter.

4.8 Regelverken

Sjáfartsnäringerz i Sverige allmänheti och de små och medelstora
rederierna i synnerhet det finns rad nationellaatt sär-anser en
regler skapar konkurrensnackdelar för svenskflaggatsom far-ett

jämfört med EUjlagg.tyg Tekniska, nationellaen särreg-annan
ler inom säkerhets- och miljöområdet påverkar kostnaderna och
begränsar möjligheterna opererafartyg ejfektivt.att
Det regelutvecklingsarbete inom säkerhets- och miljöområdet som
bedrivs inom IMO International Maritime Organization sker med

kunskap sjöfartensstor betingelser. Rederinäringen vill därförom
Sverige, precisatt rad andra europeiska länder skallsom en använ-
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ocksånågra Näringenda IMO:s regelverk särregler. attutan anser
regelgivning,Sjöfartsverket skola allför svenska fartyg bör även

miljöfrågor ombord.avseende

maj 1998området sedan ifinns detlösa problem inom dettaFör att
från SWEREFSjöfartsverket.samarbetsgrupp med deltagandeen

Redareföre-ochför mindre passagerarfartygRedareföreningen
harSjösäkerhet Teknik ST. Gruppenningens kommitté för och

problem.gått orsakarigenom de kungörelseroch störstmötts som
Även av internationella reglerområden tolkningardär svenska orsa-

detSjöfartsverket deklareratkartlagts. harkar problem har att
författningsarbete,till dessa synpunkter i sittkommer hänsynatt ta

kommande tiden.med intensitet denkommer bedrivas storattsom
författnings-speciell stab förSjöfartsverket har det bildatsInom en

Sjö-både ochnäringenSammanfattningsvis kanarbetet. sägas, att
Näringenpågår dialog.konstruktivfartsverket detatt me-enanser

ifortfarande finns trögheteidock det i vissa delar systemet.attnar
sådant löst.Nedan exempel ännu ärsomges

Sjöfartsverket beslutarSärregler omsom

Bostadskungörelsen:

kringutrymmenställer kravsvenska kungörelsenDen änstörre
går detmindre fartyginnebär förandra länders regler. Detta att

innebärvilketerbjuder,använda de standarddesigneratt som varven
innebärtorrlastfartygmindreprojekteringskostnader. Förökade ett
Vidöverbyggnaden. in-fall däck krävsdetta i vissa att ett extra

närvarande princi-Sjöfartsverket förtillämparflaggning fartygav
nybyggt far-försvensk standardfartygen skall ha ettatt sompen,

ombygg-omfattande ombyggnader. Omkan innebäraDettatyg. en
det bety-innebärgår genomföra säkerhetssynpunktnad att enur

inflaggning till Sverige.dande extrakostnad. harReglerna stoppat
Brandskydd:

utsträck-går IMO-reglerna,del detaljregleringaiEn utöver t.ex.
innebarspecifikt fallisolering vissa skott. Förningen och ettav av
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detta vid nybyggnation extrakostnader jämfört2-3 % med ett
norskt systerfartyg.

Livräddning:

Diverse detaljer skiljer svensk lagstiftning från internationell. Det
innebär i vissa fall kostnader vid inflaggning fartyg tillstora av
svensk flagg.

Särregler beslutade andra myndigheter Sjöfartsverketänav

Ett antal de särregler orsakar problem halon och and-störstav som
släckmedel, köldmedier beslutas Sjöfartsverket.etc. Dera av

myndigheter berörda främst Naturvårdsverketär och Kemi-ärsom
kalieinspektioncn. Rederinäringen dessa myndigheter sak-attanser

förståelse för problematiken med sjöfartsföretagen arbetar inar att
internationell miljö. De regler för närvarande orsakaren som pro-

blem är:

Avvecklingstakten avseende halon och föreslaget förbud mot
HFC för brandsläckning.
Internationellt förbjuds halon för brandsläckning ården januaril
2000. vissaI länder tolkas detta totalförbud, i andraettsom som

Norge och USA nyinstallationt.ex. halonanläggningar inteatt av
tillåts. Sverige har tagit beslut totalt förbud frånredan den lom
januari På1998. grund ohållbaraden situationen har emellertidav
Sjöfartsverket beviljat generell dispens till och med den 31 de-en
cember 1998.

En tidigare övergång till släckmedel innebär svenska far-annat att
får tidigarelagda kostnader och har färretyg alternativ tillgå,att

eftersom många dessa fardigutvecklade.ännu ärav

HPC-gaser för närvarande miljömässigt, säkerhets-ettanses vara
mässigt ekonomisktoch bra alternativ till halon. Naturvårds-Men
verket har i februari -97, mindre år innan halon förbjuds, fö-än ett
reslagit I-IFC-gaser skall förbjudasäven för brandsläckningsän-att
damål. förslagDetta saknar motsvarighet inom övriga EU.
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Den samlade effekten dessa regler och förslag blir enligt näring-av
minskad säkerhet för människor, miljö och last ökade kost-samten

nader.

Byte till koldioxid släckning C03 innebär, föfutom mindret.ex.
mångasäkerhet, för mindre fartyg minskad lastkapacitet med 2-en

3 % och extrakostnad för ombyggnation. individuellaStora avvi-en
förekommerkelser och vissa fartyg kommer behö/a dåskrotasatt

ombyggnad inte möjlig.en
Köldmediakungörelsen.

långtgåendeSverige har löldmedierrestriktioner avseende änmera
vår omvärld. Dessutom finns det särskilda krav ubildning och
kontrollåtgärder. För normalt kusttankfartyg eller mindreett ett
torrlastfartyg innebär detta engångskostnaderytterligare och dess-

betydande kostnader för tillsyn och periodisk kortroll.utom

4.9 Kostnaden för sjötransporter

Sjötransportens andel godsvärdet varierar ned specifikastortav
godsslag och distanser. Generellt gäller sjötranspoiikostnaden äratt
relativt liten i förhållande till värdet slutprodukten.

Av detaljistpriset för liter bensin drygt 8 kronori Sverige ut-en
Östernråoljetransporten från Mellangör 6-9 literöre motsva-per

rande 0,1 %. Med 9 liter innebär intjänirgöre närmareca per en
300 000 kronor dag för redaren till avskrivningräckerper som av

investering miljoner600 kronor ankfartygiöver stortetten
drygt 300 000 dwt.

För högvärdigt gods i lastbilstransport till Sverigemed färjamer en
kostar fárjetransporten i genomsnitt l 600 kronor jimföras medatt
genomsnittsvärdet godset i lastbil 300 000 kronorären som

årsommotsvarande 0,05 %. Med drygt miljoner2 lastbilarca per
fraktas till frånoch Sverige innebär det intjäning för Färjerederi-en

drygt 8 miljoner kronor dag.erna per
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Båda exemplen visar tydligt vilka skalfördelar sjöfartenstora som
erbjuder vilken kostnadseffektivsamt dagens sjöfarttransport som
utgör.

En relativ stabil period under 1950 och 1960-talen med kraftiga
rationaliseringsvinster inom varldssjöfartenersattes periodav en

lågtmed kapacitetsutnyttjande 1974-1986 med mycket pressade
lönsamhetsförhållanden följd. Under hela efterkrigstiden framsom
till 1986 har därför sjötransportkostnadens andel i produkternas
slutvärde, både internationellt och till/från Sverige, minskat kraftigt.
Detta har bidragit till sjöfarten internationaliserats, till världs-att
handelns snabba expansion och därmed till ökad välfärd.

10 Internationell konkurrenskraft

Det svårt värderaär helt sjöfartskluster. Ettatt försökett hargott
gjorts anställda hos Maersk Brokers eller Rederiet A. P.av personer
Møllers kontor i respektive land. För Danmarks och Sveriges vid-
kommande har SAIR och Maersk Broker Research gjort värdering-

Värderingen gjord för 17 länderär enligt kvalitativen. metod.en
Den har omfattat huvudområdens internationella konkurrens-sex
kraft: Rederier, underleverantörer. serviceverksamhet, institu-varv,

förtioner forskning och utvecklings utbildningsinstitutioner.samt
För närmare analysera deatt utvalda ländernas konkurrenskraft, har

källor långvärderat förhållanden.rad De valda möjli-samma 17en
styrkeområdena i tabellen nedan. Ett "l" angiverga detses att ett

lands styrkeområde, medan "0" angiverett motsatsen.
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viktiga.styrkepositioner maritimavärdering iTabell l Kvalitativ
nationer.

STYRKEOMRÄDEN SS C G RS S S JF U T U IN H F D
OOHAISYKVTNYAPHRYU

S MI EG K P AN S E AR L A N
O 71 1 Oefterfrågan 1 1 0 1 1inhemsk O O 1 O 0O 0 1

111 1 O O1 1 0 1lokalt 1 1 1 1Kvalitetskrav 1 1 1 1
101 1 01 1 1 O Olev. 1 1 1 1 OKonkur. lokala 1 1 1 13.

O 0 80 O 1 O O1 1 OProduktivitet 1 1 1 1 14. 1 1
131 1 1 OTillgång 0 1 1 1 Oarbetskraft 1 1 1 11 1 1 15.

O O 111 1 O 1 0arbetskraft 1 1 1 1Kvalitet 1 1 1 11 1
51 O 0 1 1 00 0 1arbetskraft O O 1 O OPriset 0 0 07.
9O O 0 01 1 0 11 1 1 1 1Lokal tekn. miljö 1 1 1

1 O 1 81 1 1 O0 O O 1 0 1Lokal testkunder 1 0 1
O 1 0 120 0 1 1 11 1 1Lokalkonkur. 1 1 1 1 110. 1

0 7O 0 O O O1 1 0 0LokalFoU-miljö 1 1 1 1 111. 1
0 3O O 00 0 0 OFoU, Utb. 1 1 1 O 0 0 O12. Nätverk 1

0 51 O O 00 0 1NätverkMyndigheter 1 1 1 O 0 0 O13. 1
9O O 0 00 1 1 1 O 1Finans instrument 1 1 1 1 1 1 114.
8O 1 00 O O 0Subsidier 1 1 1 O 1 1 115. 1 1

5 18 7 6 5Summa 1312121211111010 8 8 8

natio-maritimadeOvanstående användas föranalys har att gruppera
konkurrensför-två första ländernasdetefter Förparametrar.nerna

internatio-relativamåga, samladevilken uttryckt ländernasär som
huvud-för och dekonkurrensförmåga värderadnella sexen avvar

utrustningsprodu-varvsindustrin,branscherna rederibranschen,
utvecklings-ochforsknings-serviceverksamheter,center,

mariti-det andra, denundervisningssektorn. Förinstitutioner samt
uttryck förkompletthetsfaktorn", är ettett summan avsomma

områden.inom 15och potentiella styrkepositionerlands aktuella

län-uppdelninginformation resulterade iAnalysen denna avenav
Då deframgår nedanför.figurenderna i huvudgrupper, vilket2 av
detmaritima nationerna,de betydandevalda länderna ärär mest en

kännetecknaskoncentration i ñgurens högra hörna,översta avsom
konkurrensförmåga komplett maritim sektor.och synnerligenhög en
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Öresundsregio-16. KonkurrenskraftFigur sjäfartsklitstret. Källa:vs
Europas framtida Maritima Centernen som

Figuren visar, länderna i Nordvästeuropa tillsammans med USA,att
Sydkorea och Japan den internationella maritima dåkärnan,utgör
dessa länder karaktäriseras omfattande maritim sektor ochav en
kostnadseffektiv produktion. De i särklass områdenastarkaste deär

Övrigagamla maritima nationerna Norge, Danmark och Holland.
länderna kan karaktäriseras specialiserade eftersom desom mer
antingen inte har tillräckligt komplett maritim sektor Kina, Spa-en
nien och Grekland eller inte i tillräckligt hög grad konkurrens-är
kraftiga i alla branscher Italien, Singapore och Finland. Grekland

världens starkaste sjöfartsnation,är har i brist utbyggdmen en
och utrustningstillverkning internationella serviceverk-samtvarvs-

inte komplettsamheter maritim sektor. Omvänt Kina och and-ären
inomländer starka varvsindustrin, områden.andrara men svaga

I alla de utvalda länderna har eller flera branscher, därstort sett en
de internationellbesitter konkurrensförmåga. Endast Ryssland skil-
jer Påsig markant. grund den politiska och ekonomiska situatio-av
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denfaktorlandet inte bli ledandei Ryssland bedöms ma-ennen
överskådlig Ryssland harframtid,marknaden inomritima menen

någon blitidpunkttillräcklig potential för vidatt en mar-senareen
väsentlig aktör.kant och

itvå huvudgrupperna maritima nationer kompletterarDe ut-stor
ochfrån Greklands rederinäringsträckning varandra, bortsettmen

ochnationerna inomFinlands varvsnäring de ledandeär en avvar
framgårfrån vilketmaritima kärnan,de huvudgrupperna den avsex

natio-maritimanedanstående specialiseradeuppräkning. De övriga
billigstarka grundKina och Singapore primärtär avnerna som

arbetskraft.

ordningsföljd.oprioriteradTabell 12. starkasteDe nationerna,

Undervisning FoUServiceRederier Varv Utrustning
NorgeHolland NorgeGrekland Japan Norge
HollandHollandSydkorea Danmark TysklandNorge
DanmarkDanmarkFrankrikeHolland Tyskland UK
FrankrikeUSAFinland USADanmark UK
TysklandSverige Frankrike Sverige
USAJapan

Öresundsregionen framtida CenterKälla: Europas Maritimasom

förbetydelseSjöfartsnäringens4.11

Sverige

omsättningkonstatera sjöfartsnaringen iGenerellt kan mättattman
ibetydelse. Sjöfartsnäringeneller sysselsättning minskat kraftigt i

och desssysselsättningen i landetSverige i dag för %lsvarar ca av
Kostnaden för sjö-totala omsättning 2 % BNP.motsvarar ca av

relation tillockså mindre ihar blivit relativt allttransporten pro-
någondukternas idag generellt inteslutvärden och den avgö-utgör

konkurrenskraftkostnadsfaktor i den svenska industrinsrande oav-
medproducentvaror.det sig konsument- eller Menrörsett omom

1/3 den svenskaexport/import beroende motsvarandeett avca
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BNP, handelsöverskott 8 % BNP ochett beroendeettca av av
sjötransporter överstiger 90 0/0 den totala godsmängdensom av

130 miljoner det uppenbartär Sverige nationtonca äratt som ex-
beroende sjöfarten där minskandetremt sjötransportkostnadsan-av

del i slutprodukten bidragit till Sveriges framgång exportna-som
Ävention. i inrikes godstraflk används sjöfarten. Den försvarar

15 det totala transportarbetet uttrycktprocent i tonkm.av
Sverige tidigare betydande marknad för sjötransporter vilketvar en
bidrog till expansionen den svenska sjöfartsnäringen. Idag utgörav
däremot till/frångodset Sverige endast 2 % den transoceanaca av
sjöfartsmarknaden i Tackmätt den betydelseton. storavare som
Sverige tidigare hade transportmarknad krävande hemma-som
marknad och varvsepoken kan idag konstatera sjö-svenskattman
fartsnäring i internationellt sjöfartsperspektiv fortfarandeett intar

framträdande internationell roll och näringen lämnar bety-en att ett
dande exportöverskott.

Sveriges beroende effektiva sjötransporter har följaktligen inteav
minskat näringen marginaliserats sysselsättnings- ochattp.g.a. ur
omsättningssynvinkel ökat med den växandeutan snarare expor-
ten/importen och det stigande transportarbetet. Därtill kommer be-
hovet hantera växande miljö- och säkerhetsintressen bådeattav
nationellt och internationellt säkerhetspolitiska aspekter.samt

Svensk rederinäring håller dock marknadsandelaratt tappa
hemmamarknaden både inom last- och färjetrafiken främst våratill
grannländer. Förlusten marknadsandelar sker sjöfartsnä-trots attav
ringens internationella ramförutsättningar förbättrats markant under
de åren.tio Förändringar innebärsenaste väsentligt bättre in-som
ternationella förutsättningar för näringen uppnå kommersiellatt
lönsamhet. Jag följandei kapitel klargöra förhållandedettaattavser
ytterligare. Utifrån de intervjuer gjorts det min bedömningärsom

detta nätverk inte möjligt upprätthållaatt är del deatt storom en av
internationellt verksamma svenska rederierna flyttar sina verksam-
heter utomlands och inte tidigare roll medverkare iom varvens som
utvecklingsprojekt och tillämpad forskning kompenseras. Det lokala
nätverket behöver därför stärkas.
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strukturfrågorFinansierings- och5

särskilt.strukturfrågornaochfinansierings-mina direktivI nämns
Finansiering.vilar bilagaFöljande avsnitt finansieringom

jagomfattande kontaktersammandrag deStrukturavsnittet är ett av
gång.utredningenssjöfartsnäringen underoch inomhar haft utom

rederier i Sve-nyetableradetill direktiven antaletBakgrunden är att
tillväxtennyetableringar ökar ochlågt, tröskelkostnader förrige är

etablerade företagen,inom deinom näringen sker huvudsakligen
aktö-koncentration till deinnebär det sker ökadvilket storaatt en

avgångfinns naturlignäringen. Eftersom detinom avenrerna
problem förenbåtsrederier sikt leda tilldetfrämst kommer att

internatio-specialiseringen ochföljd ökadebranschen. Till denav
både affärs- och kon-minskarnaliseringen inom sjöfartsnäringen

Utländskanäringsföretagen.kurrensytorna mellan de svenska äga-
svenskaökar i snabbare taktrintressen i den svenska näringen än

intressen i utländska företag.

sjöfartsnäringen.den svenskaEfter detta behandlas strukturen i
bak-för och drivkrafternaSyftet diskutera förutsättningarnaär att

svenskadenframtida strukturrationaliseringar inomeventuellaom
rationalisering-Strukturrationaliseringar likvälrederinäringen. som

utredningenföretagsnivå sjöfartspolitiskadiskuterades i denar
från 95.
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5.1 De svenska rederiemas ekonomi

Rederinämnden har analyserat 101 rederier mycketutgör ensom
heterogen marknadssynpunkt och bör därförgrupp ur man vara
försiktig med dra slutsatser basis totalsummoma.att av
Jämförelsen mellan 10 och 90 mindre rederier nedan visarstora ca
dock små skillnader i lånegrad, fördelning mellan korta och
långa skulder graden finansiering.samt av egen

"små"Av de rederierna utgör:

RoRo 9 rederier Torrlast 290 0

Färjor 4 Kusttankers 390 0

De rederierna 10 stycke ochstora är med verksamheter inom en
mängd olika delar rederinäringen. I varierande grad verksam-ärav
heten utlandsbaserad och omfattar utlandsflaggade fartyg i större
omfattning för de mindre rederierna.än

Enligt rederinämnden hade 1996 8 de rederierna god soli-storaav
ditet och 2 godtagbar soliditet. Observera beräkningarnaatt avser
synlig soliditet. Sannolikt finns det i flera fall betydande övervärden
i fartygsflottan. de småAv rederierna har följande god eller godtag-
bar soliditet: kusttankrederierna 72 %, torrlastrederierna 55 %, Ro-
Ro 89 % och 100 % färjerederiema, allt enligt rederinämden.av
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balansräkningarresultat- ochutdragSvenska rederierTabell 13 ur

Andel SummaStorrederier %Smårederier Andel %
10110 10%90%91Antal rederier

2727681%220415235 19%Omsättning
-32-484452Resultat

Balansräkning
1060885%8972Omsättningstillgångar 15%1636

18%18%tillgångar 19%Andel %av
4908786%42098Anläggningstillgåxigar 6989 14%

82%82%tillgångar 81%%Andel av
5969586%51070tillgångar 14%8625Summa

94577718 82%18%1739skulderKona
24%23%29%Andel skulder %av

3068986%26527Långa 4162 14%skulder
76%77%Andel skulder 71%%av

85% 40146342455901 15%Summa Skulder
86% 1954614% 168252721Obeskatt. EKReserv +

20%20%19%Andel skulder EK %+av
86% 993918531614076 14%EKSumma skulder +

33647%53% 158178Rederistöd
373538Soliditet %

RedennämdenKälla:

1996 O-bokslutdispositionereftervisade totaltRederierna ett
deltilldåliga 1996 förklarasresultatetresultat. Det attstor av

dåliga allt deframföråret varit relativtfraktmarknaden under
rederiernasuppgifter ökadeprelimimäramarknaderna. Enligtstörre

med 5 %.% och kostnadernatotala intäkter 1997 med 15ca
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5.2 Finansiering rederierav

Problemet de små och medelstora rederierna på lestöter närsom
skall emittera aktier eller låna till fartyg skillnadenärnya ett
mellan utlåneinstitutelzs krav på investeringen skall täckasatt av

kassaflöde, och redarerzsett ofta betraktar fartygetsyn som som
investering kan tänkas stiga i värde. Enligt ittlårzein-en som 0.m.

finnsstituten det bristingen på kapital brist på projektutan en
kan tillräcklig avkastning.som ge

Kapitalfrågan viktig för rederinäringenär då kapitalkostnaden of-
den enskiltär kostnadspostentast förstörsta rederi. Dessutomett är

den särskild betydelse eftersom fartygspriserna fluktuerar kraf-av
tigt under konjunkturcykel. ingårDet dessutom i rederis verk-en ett
samhet utnyttja dessa fluktuationer för bytaatt sittatt ut tonnage
den ofta likvida andrahandsmarknaden.

Det hög egenñnansieringgör och riskspridningatt blir nyckel-en
faktorer för kunna uppnå långsiktig överlevnadsförmåga.att Fören
aktörerna innebär det de behöver ha gedigen kunskap huratt deom
skall finansmarknaden för bådesöka passivt och aktivtattagera
kapital.

Kapitalmarknaden har under de 10 till åren15 genomgåttsenaste
förändringar. Utvecklingstakten inomstora analysmetodik för de

produkter i dag används kapitalmarknadens aktörer kansom av
kopplas till den snabba utvecklingen inom informations- och da-
taornrådet. Det har blivit viktigare för rederinäringen förstå vadatt
dessa förändringar innebär och sin verksamhet till dessaanpassa
förändringar för långsiktigt säkerställa tillgångenatt kapital.

Placerarna kräver i allt högre grad insyn i hur deras kapital används
låntagarna de vill ha "transparens" i de placeringar de såav gör att-

de själva skall kunna bedöma risken i sin placering. Detta gäller inte
minst lånarbanken lånarnär och dessa vidare bankensupp pengar -
långivare vill hur banken bedriver utlåning.sinveta Det ställer stör-

krav kunskap och kommunikationsförmåga generellt, vilketre
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anställda,rederier, medproblem för mindrekan ett varsvara
kapitalinsatser.ändå relativtkräververksamhet stora

ka-ställsochinformationökade kravenDe transparens som av
exempelsjöfartsnäringen. Somsvår iuppfyllapitalmarknaden är att

sidobolag, vilken vanligt-ochden flora dotterbolagkan nämnas av
Särskilt riskkapitalmark-dessrederierna ochvis kringgärdar ägare.

företagsstrukturer.osäkerhet inför dessanaden känner

rederiernafinansiering de svenskaDagens av

ökade krav harkapitalmarknadenstillfredsställa ochFör mötaatt
medrisk i företaganalysera och simulerautvecklats förmodeller att

variationer iverksamheten ochutgångspunkt från kassaflöden i hela
den bety-direkt konsekvenstiden.dessa Dettaöver storaen avsom

utlåningssituation. Modellernaikassaflödetdelse är enges ensom
optionsvärderingsteknikföretagsanalys,kombination traditionellav

ratingmetodik.och

olika ni-kassaflöden i hela verksamhetenSyftet beskrivaär att
samvaria-variation och eventuellavåer hänsyn till derasoch med
utifrånbeståndsdelar deition. praktiken bryts rörelseresultatetI ner

kassaflödet.faktorer styrsom
marknadsinfor-utnyttjas oberoendesimuleringarI antaganden och

vikti-i företagsför historiskamation, studera mönster ettattt.ex.
tillväxt,makroekonomiska samband mellanmarknad ochgaste

Historisk mark-konjunkturcykler, valutorfraktrater, räntor, m.m.
företagetsnadsinformation diskuteras tillsammans med egna upp-

nå före-för fram till analysfattningar och att somenprognoser
förstårbåde kommiteller hur dentagsledningen uppdragsgivaren

förtroende för.till och känner

kreditgivare, ak-Målet genomföra redare,analysär att som aven
så objektivoch andra upplevstieägare. "kapitalmarknaden" parter

går tiden beslutsstöd vidmöjligt och använda överatt somsom som
inför upphandling kredi-nyinvesteringar, förvärvskalkyler,t.ex. av

kreditbeslut och i lednings- och styrelsearbetetter. m.m.
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Denna kassaflödesbaserad analysmetodiktyp kan det förs-av vara
viktiga för sig ochta, kapitalmarknadenssteget närmaatt möta

krav. gårDet visserligen hävda detta alltid har gjorts,att att men
soñstikeringsgraden har ökat med teknikutvecklingen och den ökade
tillgången information. Det ställer krav kompetensstora ny
för kunna följa med i utvecklingen.att

Partrederier

Antalet registreringar partrederiavtal har sjunkit underav nya sena-
delen l990-talet. Antalet aktiva partrederiavtal går intere av att ta

fram, då avtalen inte alltid förs registren fartygen säljs.när Detur
heller inte alltidär avtalen registreras.som

Partrederiet driftsform inom rederinäringen ofta i densom omnämns
klassiska, romerska sjörätten, partrederiets försvinnermen ursprung
djupt ned i förhistorisk tid. l Norden partrederiet vanlig fö-var en
retagsform för hednatidens vikingaskepp och den Island
1260-talet upprättade och lagsamlingenrätts- Gragas innehåller
utförliga bestämmelser partrederiet. Senare under 1200-taletom
återfinns liknande, omfattande bestämmelser partrederiet i olika,om
nordiska sjörättsliga dokument.

Grunden för partrederiet fartygär och sjöresa sådantatt ett är etten
och riskfyllt företagandestort därtill krävs många intressenter.att

Förr bidrog partredarna till fartygets tillkomst skjuta tillattgenom
byggnadsmaterial, arbete och Numera bidrar partredarnapengar.
med kontanter och borgensåtaganden.

Trots det skattemässigt inteatt premierat,är partrederietär en na-
turlig samarbetsform för sjömän, vill del i och påverkaägasom
skötseln det fartyg de arbetar ombord på. Partrederiet inteav är en
juridisk enkeltnärmast bolag.utan Ett partrederi kanperson ett
endast omfatta enda fartyg. Omett partredare identisktägersamma
lika andelar i flera fartyg bildar ändå varje fartyg särskiltett
driftskollektiv. Fram till dess partrederiavtalet registrerats hos Sjö-
fartsregistret partredarnaär solidariskt obegränsat ansvariga för
alla åtaganden. Efter registrering blir delat i relation tillansvaret
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deladevarje partredares ägarandel fortfarande obegränsat. Detmen
vanligtvis teoretiskt eftersom kreditgivareblir dock endastansvaret

för finansieringnormalt kräver solidarisk borgen alla partredareav
fartyget partrederiets verksamhet.ochav

går måste tillskjutaverksamheten förlust partredarna ka-Om med
förhållande Eftersompital eller säkerheter i till respektive andelstal.

partrederiet inte juridisk kan det inte hellerär taxeras.en person
förhål-Rederiets seglationsöverskott fördelas mellan partredarna i

varje partredare för sig.lande till deras andelar och beskattas hos

kvarstår rein-skäl till privatpersoner i partrederivärlden ochEtt att
ivarit partredare länge. hamnarärvesterar att enman, om man

försäljningenbesvärlig skattesits fartyget säljs. Likviden vidom
både lån skatteskälräcker inte alltid till för betala och skatt. Avatt

svårtkan det dra sig paitrederi.att ettvara ur

Skeppshypotekskassan

ändamålSvenska Skeppshypotekskassan bildades 1929 och har till
finansieringmedverka vid vid köp fartyg. Köparen skallatt av vara

juridisksvenskt rederi eller utländsk där svenska fysiskaen person
eller juridiska har betydande inflytande eller intresse.ettpersoner
Bestämmelserna verksamhetkassans intagna i lagenärom
1980: 1097 Svenska Skeppshypotekskassan.om

Den juli 1998 gjordes förändringar i den Skepps-1 lag reglerarsom
hypotekskassans verksamhet., vilket Skeppshypotekskassanger
möjlighet arbeta internationellt och finansiera utlandsflag-att mer
gade fartyg så finnslänge det betydande svenskt intresse.ett
Skeppshypotekskassan också särskildahar möjlighet attnumera om
skäl föreligger finansiera fartyg tjugo år.äldre Skeppshypotek-en

får lånaskassan till fartygsvärdet,70 % i särskilda fallut av men
låntagarentill 80 %. Om rederi tillhör den mindreär ettupp som

belåningenskeppsfarten kan 90 % fartygsvärdet attavse av genom
den särskilda fonden för den mindre skeppsfarten täcker risken.

Skeppshypotekskassanåren utlåningUnder har varierat enligt föl-
jande:
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Tabell 14: Skeppshypotekskassarzs utestående lån, 000 000 kr.

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
2049 4072 4258 4324 3993 4887 3995 2197 1934

Skeppshypotekskassans har spelat väsentlig roll för den svenskaen
sjöfartsnäringen framförallt under dåperioder det varit brist ka-
pital. Kassan har aldrig redovisat någon kreditförlust. dagI har den
internationella finansmarknaden genomgått förändringarstora som
innebär Skeppshypotekskassans traditionella roll förändrats.att har

Rederinäringen fortsatt relativt kapitaliiitensivär vilket medför att
det framförallt i samband med introduktion teknik kan finnasav ny
svårigheter erhålla finansiering. Rederinäringen består ocksåatt av
många småföretag med begränsade finansiella kunskapsresurser,
vilket inneburit kassan har sin finansieringsmedverkanatt anpassat
efter detta. I dessa fall skulle Skeppshypotekskassan kunna fylla en
funktion i framtiden.även

Sett i relation till den upplåningentotala svenska rederier har,som
Skeppshypotekskassan för liten marknadsandel, uppskatt-svarar en

ningsvis mindre 5 %.än

Befintliga avskrivningsregler

De svenska skattereglerna relativt liberala. Fartyg ochär andra in-
ventarier får skattemässigt skrivas under period fem år.av en av
Avskrivning kan med antingen 30 %göras restvärdet eller 20 %av

anskaffningskostnaden. Sveriges Redareförening rekommenderarav
sina medlemmar kalkylmässig avskrivningstid år,tjugo vilketen
alltså 5 % anskaffningskostnaden.motsvaras av av
Vid skattereformen 1991 fick alla branscher och näringar "betala"
skattesänkningen. Rederinäringen fick avstå från kontrakts-
avskrivningar och fartygsfonder. Av neutralitetsskäl ansågs det an-
geläget beskattningen likformig och vissa företagatt ellerattvar
näringar inte favoriserades. Likformigheten skulle säkerställa att
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efterfråganbranschersinte subventionerade vissaskattesystemet
företagskapital.

anläggnings-jämförbara medenskilda fartyg inteGenerellt ärsett
in-ellerlång traditionell industrielltillgångar med varaktighet i

fartygetfunktionfrastrukturell mening. denDet är ut-somsnarare
lösas fleralångsiktig. funktion kanEnskallför avsomsomsom ses

längre tid.fartygolika över en
alltid harflottor ochkontinuerligt förnyar sinarederierStörre som

möjligheter tillgo-bättreoutnyttjat avskrivningsunderlag har attett
rederismå. mindreavskrivningsregler Ettnuvarandesigdogöra än

långa harmed mellanrum,förnyar sittrederieller tonnageett som
möjlighet.inte samma

tvåstår alternativ till buds. Företa-rederier idagdessaFör typer av
samma årfartygvälja mellan förvärvakan ettett nyttattget som

nytt avskrivnings-så få och högreföräldre sättavyttras att ett
risk förmedbetala realisationsvinstenunderlag eller skatt att

anskaffningskostnad imed lägrekunna kompensera dettainte en
framtiden.

leda tillanskaffning kanmed forceradförsta alternativetDet en
fallet vidskulleanskaffningsvärde vadhögre ettänett varasom
avtappningtillandra alternativet lederskattedrivet förvärv. Det av

Även råka motsvarandekan fördriftskapitalet. rederierstörre ut
då i fartyg.de säljer och nyinvesterar seriesituation aven

Kompletterande regler beskattningför

konkurrenskraftenbetydelse förFrågan företagsbeskattningensom
debatten. Vissafått i sjöfartspolitiskauppmärksamhet denlhar stor
rederiernasför in-företagsbeskattningen har betydelseiinslag i stor

också möjligheterna till moderniseringwesteringsbeslut och därmed
förstaden svenska handelsflottan. Det handlar iförnyelseoch av

Påfonderingsmöjligheter för finansiera fartygsinköp.lhand attom
företagsbeskattningen för enskilda rederier i vissakandetta sätt

påverkasikt kon-betydelse och längre näringensllägen ha stor
någrafår jag lägga förslaglkurrenskraft. Enligt direktiven inte som
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skatter, för och nackdelarrör med fonder kommer nedanmen att
belysas jämförasoch med nuvarande Detta eftersom fondersystem.

frågaviktig för främst småde ochär medelstora rederiema.en

Avgörande vid alla investeringsöverväganden vilket kassaflödeär
beslutet resulterar Kassaflödet in- och utbetalningar.är nettot av
det vill effekten företagets likviditet.säga Kassaflödet blir bättre

fonder.med dagensI använder rederierna avskrivningarsystem över
plan för kompensera för reavinster. Detta inteatt är nämntssom
alltid tillämpbart för fåbåtsredaren.

tillgångUtan till fonder lågkonjunkturkan utnyttjas i tvingassom
rederierna sina investeringar fraktraternagöra stigit kraftigtnär för

investeringskalkylen skall ihop.att

Klarar inte rederiet lånetned i tillräcklig omfattningatt amortera
rederiet obönhörligt för negativ "Cash flow" låg-iexponeras en

konjunkturen. Syftet fartygsfondermed skapa förutsättningarär att
för investeringar lågkonjunkturi fartygspriserna låga. Dettanär är
med andel fonderat kapital för hållakunnastor egeten att nere
behovet fraktinkomster lågkonjunkturen.i Fartygsfonder börav
därför kunna utnyttjas för investeringar i nybyggt likvältonnage

andrahandstonnage. Speciellt viktigt det för mindre rederierärsom
med fartyg då dessa sällan kan utnyttja överavskrivningar eller
hinner med nyinvesteringar årgöra försäljningenatt samma som om
den inte under inledningen redovisningsåret.görs

skallFartyg säljas priserna höga, dvs. i högkonjunktur,när vilketär
ofta innebär äldre fartyg skrivits ned kraftig säljs och ska-att som

reavinster och därmed tvingar fram nyinvesteringarstora ellerpar
åtgärderandra för få fram avskrivningsunderlag. Genomatt ett nytt

enbart avskrivningsmöjligheterna skapas reavinster igynnsamma
högkonjunkturer tvingar fram investeringar till onödigt högasom
kostnader. innebärDet i realiteten i slutändan subventionerasatt
lastägaren och medan det enskilda fårrederiet väsentligtutvarven
mindre kapacitet investerad krona. Fonder bör positivtettper ge
inflytande investeringsbeteendet.
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sannolikt rederiet utnyttjarDessutom blir resultatet fondutan att en
ellerskattekredit förvärv fartyg andrastörre staten avav genom
investering-skattekonstruktioner skulle varit falletvadän omsom

årtill fartygsprisernahade kunnat koncentrerats de l-3 ärarna som
låga. för nybyggnation där kom-Samma fenomen gäller även men

prisutvecklingen efter fraktraternas och and-oftast kulmenmer
för nybyggwrahandsprisernas Det innebär timingrätt etttopp. att

kannadskoittrakt oftast marknaden Fonderär när är sämst.som
alltså konkurrenskraft.sänkta kostnader och förbättradge

30 -
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IiågrczBild på len typiska fartytçspriscykelnFigur 17. olikai seg-
Inent.

Beroende fartygstyp och storlek investeringstidpunktkan rätt
från någoninnebära variation i priserna miljon USD till 20-30en

miljoner instrumentUSD. Fartygsfonder kan användas förettsom
skallrederierna kunna sänka sina kapitalkostnader läng-överatt en

period. Rederierna förutsättningar iskulle med bättre till timingre
förvaltainvesteringarna kunna sitt kapital väsentligt effektivare och
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därmed skattekrediten. Rederietsäven konkurrenskraft stärks och
därmed expansionsmöjlighetema.även

5.3 Förutsättningar för

strukturrationaliseringar

Den svenska rederistruktttren har åren genomgått dra-genom en
matisk förändring. Antalet mindre rederier har minskat kraftigt
och idag finns betydligt färre rederier med tydlig specialiseringen
kvar. Strukturomvandlingerz har medfört det idag finns 100att ca
rederier, 65 rederier för 97 % omsättningen.varav svarar av
Merparten omsättningen relaterad till trafik mellanär tredjeav
länder. På hemmamarknaden har svenska rederier mark-tappat
nadsandelar våratill grannländers flaggor både lastfartygs-inom
och påfärjetrafiken.

Att svenska rederier med eller svensk flagg skulle kunnautan- -
uppnå några väsentliga kostnadsfördelar liksom marknadsförde-
lar relativt konkurrentersina "interna svenska .strukturför-genom
ändringar" sannoliktinteär begränsati antal enskil-änannat ett
da fal. Liksom deninom sjofarten kommer inomtransoceana eu-
ropasjofarten eventuella strukturförändringar drivna kostnads-av
besparings- eller marknadsskäl framtideni beröraattsnarare
kombinationer svenska och utländska rederier. Färjesjofartenav
inom Europa sådantutmärkt exempel.är ett

Pågående strukturförändringar

Motsvarigheten till de strukturförändringar pågår inom bilin-som
dustrins underleverantörsled finns bland rederiernas ochäven var-

underleverantörer, förändringstakten inte lika hög. Ge-ärvens men
nerellt inom tillverkningsindustrin minskar volymerna egenutveck-
lade och egenproducerade komponenter till förmån för köpta kom-
ponenter.
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Den produktionen koncentreras istället utveckling ochegna
sammansättning färdiga kän-Det utvecklingärsystem.av en som
netecknat elektronikindustrin, bilindustrin, deochvitvaruindustrin
flesta andra industrier arbetar med volymprodukter densom

internationella marknaden. Världsmarknaden för komponen-öppna
har vuxit, liksom antalet världstäckande komponentleverantörer,ter

vilket har skapat internationellt flöde högförädlade produkter.ett av

Avregleringen den internationella handeln, framväxtenav av en
köpstarkare medelklass i utvecklingsländerna massmedias in-och
ternationalisering också alltfler konsumentvaror och tjänstergör att
sprids till alltfler geografiska marknader i allt sänd-och mindre
ningsstorlekar. Introduktionen kundorderstyrd tillverkning medav
krav korta leveranstider, småtill fjärran marknader skärperäven
ytterligare kraven transportnäringens marknadstäckning och ser-
vice.

Det de delar transportnäringen kan erbjuda frekven-gynnar av som
snabba och säkra mellan befolknings- och in-ta, transporter stora

dustricentra. Utvecklingen inom linjesjöfarten går allt störremot
fartyg och allt färre hamnanlöp, vilket förutsätter investeringar, inte
bara i också i landorganisationer feedertrafiksys-ochtonnage, utan

Detta innebär utveckling utbud systemoriente-tem. störremot ett av
rade transporttjänster i likhet med de special- och standardtrans-
porttjänster delar och containerrederierna erbjudersom av roro-
redan idag.

En växande internationell industriproduktion och handel har skapat
förutsättningar för ökad specialisering och effektivare distributions-
och vilket tillsammans med andra faktorer på-hartransportsystem,
verkat rederiernas, hamnarnas, mäklarnas, och andraagenternas
aktörers verksamheter, lett till strukturella förändringar i formsamt

ökad företagskoncentration såvälbland rederier ochhamnarav som
mäklerier.

Inom den internationella sjöfarten har den ökade specialiseringsgra-
den tagit sig uttryck i satsningar på specialtonnage och systemori-
enterade trafrklösningar. Genom marknadsandelar från andraatt ta
fartygssegment flottan specialfartygväxte snabbt under 1960-av
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och 1970-talen, de enhetsbaserade har vuxittransporternamen
snabbare underoch 1980- och 1990-talen bidragit till ävenatt spe-
cialtransporterade tenderar söka sig till containertra-överattvaror
ñken, vilken erbjuder fler avgångar och destinationer mindresamt

Ävensändningsstorlekar specialsjöfarten.än utanför sjöfarten en-
hetstransporteras växande andel gods, främst i containers. Deten
gäller i första hand högvärdigt gods, också gods exempel-men som

sågatvis virke och huskomponenter.

F artygstekn iken

Fartygstekniken inom flertalet sjöfartssegment idag så etableradär
tekniska förbättringar endast marginellaatt effekter farty-ger

Ökadetotala lönsamhet. dock förbättragens satsas attresurser
rniljöegenskaperna och förlänga fartygens funktionella livs-att
längd implementering olika renings-, övervak-genom typerav av
nings- och underhållssystem. harDet ibland visat sig ligga störreen
ekonomisk potential i utveckla driftsäkerheten,att än att satsa
den tekniken. Det gäller inte bara själva fartygensenaste helautan
organisationen kring den tekniska och kommersiella driften far-av
tygen.

Av den anledningen har på införande kva-stora satsatsresurser av
litetetssäkringssystem skall säkerställa jämn och högytterstsom en
nivå rederiets tjänster, främst exportindustrinsettsom svar
växande krav transportkvalitet.

Ökad specialisering betyder ökade investeringar i organisa-system,
tion och kompetens. Konkurrensen och kraven från kunderna väl
anpassade och högkvalitativa tjänster ocksåställer krav förbätt-
rad kunskap, inte bara inom det verksamhetsområdet, utanegna

inom kundernasäven verksamhetsområden. Förändringarna
marknaderna isker allt snabbare takt och kundernas behov inteom
förutses i tid riskerargod de inte bli tillgodosedda. Med all-att en

sjunkande leverantörstrohetmänt inom tjänstesektorn kan det
allvarliga konsekvenser för de inblandade företagen, samtidigt som
det möjligheter.ger nya
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Utländska företagsetableringar

också det främstaNärhet till kunden därför viktig och det ärär
företag utlandet ochskälet till den ökade etableringen svenska iav
förstärka kontakternautländska företag i Sverige. Motivet är attav

med kunderna lokalt och regionalt. Sverige litenär transport-en
ofta bevaka inteetableringarna sker därför i syftemarknad och att

också i ökadde nordiska ochbara den svenska marknaden, utan
marknaderna.utsträckning de östeuropeiskaäven

svenska sjö-utländska ägarintressen ökat i denNärvaron harav
linjerederier.minst bland svenska bulk- Ettfartsnäringen, inte och

ocksårederier förvärvat utländska verk-mindre antal svenska har
färjerederier, i övrigt har sjö-samheter, främst tank- och men

fartsnäringen i liten omfattning valt expanderaendast att genom
utländska företagsförvärv. Istället förekommer mängd olika typeren

rederierallianser och samarbetsavtal. gäller inte bara ochDetav
teknikföretag, vilka har lieratmäklerier, kunskaps- ochävenutan

områden själva saknar kom-sig med utländska företag inom där de
Även internationellt samarbe-bland hamnarna sker ökatettpetens.

te.

Rationaliseringspotentialen

jag definieratDrivkrafterna bakom strukturrationaliseringar som
påverkar rederier-dem kan i princip härledas förändringar somur

sådana rationalise-kostnads- och intäktsstrukturer. Syftet mednas
utnyttja skalfördelar kostnadsänkande eller in-ringar är ärsom

täktshöjande.

Från fartyg, kapital,varit nationellt kostnaderna förha styrda, äratt
bemanning, reparationer, service idag prissatta globalm.m. en
marknad. Betydelsefulla kostnader regionalt delarstyrdaär ärsom

resekostnaden hamn- och anlöpskostnader.t.ex.av

Någon systematisk jämförelse mellan de managementbolagenstora
enbåtsrederierna jagoch inte gjort. Enskilda jämförelser och syn-

frånpunkter näringen leder dock till slutsatsen inte finns be-detatt
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lägg för och operationsenheteratt stora management- generellt
skulle kostnadseffektivare de mindreän rederierna. Det finnsvara
de hävdar dettvärt personligtär och närhetsom attom engagemang
till verksamheten skapar motivation.störresom en
Ett viktigt förhållande kostnadenannat för löpandeär att manage-

och fartygsoperationment relativt litenutgör andel totalkost-en av
naden och besparingen fartygatt marginalen obetydlig.ärper
Därmed inte rederierna negligerar dessasagt att kostnader, därtill är
konkurrensen allt för hård. Däremot omflaggning fartygenutgör av

vanlig orsak till förändringar ägarstrukturen,en ochav management
operation fartygen.av
Teoretiskt borde industrisjöfart i kombination närsjöfart,med där
kostnader för hamn och anlöp utgör andel rederietsstörreen av
kostnader förän trafik innebära möjlighetertransocean till skalför-

.delar.

Enbart Sverige jämförelsevisutgör liten transportmarknaden me-
dan däremot EU såpasssammantaget utgör transportmark-storen
nad harmonisering inom EUatt lokala förhållanden kan fåen av ett
betydande inflytande rederiernas konkurrenskraft. förutsätterDet
dock enhetlig och sjöfartspolitik itransport- EU inomen de regio-

påverkbaranalt kostnadsstrukturerna och effektiv enhetligen euro-
peisk hamnstatskontroll kan effekter internationelltävensom
styrda kostnader.

Idag karakteriseras kostnadssidan generellt internationella mark-av
nader där samtliga produktionsfaktorer kan upphandlas. Tillgången
till dessa marknader och den inköps- och managementkompe-egna

blir därför huvudsakligentensen avgörande för konkurrenskraften
kostnadssynpunktsett ut sjöfart.oavsett typ av

Det rederiernas intäktssidaär dvs. marknadsförhållandena där de
flesta drivkrafterna till strukturrationaliseringar går finna. Rede-att
rier Wallenius, Cool Carriers och Stena Line mfl.som utgör exem-
pel efter marknadsdominanssträvan inom olika sjö-en typer av
fart.
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framtiden liksom integreringeni betydelse iKundrelationen växer
rederierMorgondagerstransportfunktioner.med harrm- och övriga

frånellerfrån och landintegrera havetkan antingen större
friståendelogistikfunktionerutvecklar sinaindustriföretag motsom

detsvensk synvinkel begränsaroch rederiföretag. Setttransport- ur
skullesvensk rederinäring kunnavilketden hemmabas ensenare ur

utvecklas.

mångfaldråder inc-m svenskvissdär det fortfarandeDe segment
betydande kapacitetrederinäring och årutgör pro-som meren

rederier harliksom torrlastsidan. Svenskadukttanksidan delar av
sinför vilja köpahistoriskt uppvisat viss förkärlek att uppen

råder sådanredanövriga marknader docksvenske Inom engranne.
samarbetesammanslagningar ochkoncentration ytterligareatt

inte sannolik. bordemarknadssidan mellan svenska rederier Detär
företags-ellernaturligare söka utländska göraattpartnersattvara

höstensituationenförvärv i utlandet istället. Framförallt utsersom
1998.

Sammanfattning

klusterGenom Sveriges EU-inträde har den svenska rederinäringens
kraftigt utvidgats. Från internationellt helt obetydlig :ransport-en

sjötransportbe-världensmarknad till för 35 %en som svarar ca av
anpassning införskaffandehov. Härigenom ställs krav ochstora

juridiskkunskap, teknisk, marknadsmässig och kompetensav ny
m.m.

miljö ochFlera de svenska rederierna arbetar redan i dennastoraav
innebärakopplingarna till Sverige blir allt Det behöver intesvagare.

rederierna automatiskt ändrar lokaliseringsort. Samrm utveck-att
lingstendenser gäller för samtliga länder inom EU. Däremot kom-

personskattefrågorföretags- och i betydelse vilket in-växaattmer
nebär rörlighet vad lokalisering verksamletensstörre avser av na-
tionella hemvist.

Samtidigt det EU-integreringen förenar rederierna lokalise-är som
juridiska,rade till Sverige och där tekniska, politiska och mark-
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förhållanden,nadsmässiga utbildning, forskning rekryterings-samt
frågor deutgör nämnama.gemensamma

och med svenska rederiersI nationella koppling blir alltatt svagare
i ingåtakt med rederierna sig till i europeisktatt att ettanpassar
sjöfartskluster kommer kapitalanskaffning, forskning, utbildning,

rekrytering bådeoch personal till fartygen och till landorganisa-av
tionen sikt bli allt mindre bundna till nationella för-svenskaatt
hållanden.

Skall varje enskilt rederi tillägna sig kunskap och kompetens inom
områdendessa kommer de mindre och medelstora rederierna att

betydande och kostnadsproblem. Stora rederier kan välja attresurs-
bådesina dvs. skapa kostnadsvillkor och internvägaregna en

kompetensutveckling själva därför de i realiteten redan arbetaratt
internationellt och/eller med Europa sin hemmamarknad".som

sannolikt den fråganDetta viktigaste näringsstrukturella för rede-är
rierna och därmed för hela svenska sjöfartsnäringen inteden och
eventuella sammanslagningar enskilda svenska rederiföretag.av

frågan frågaDen uteslutande kommersiell för deärsenare en en-
skilda sådanarederierna och förändringar kommer ske detnäratt
finns väsentliga kostnads- eller markandsfördelar exploatera.att

Den strukturförändring europasjöfartenframför allt befinnersom
sig mitt i och i huvudsak innebär integrering inom EUuppe som en

med eller svensk flagg sker bakgrund goda struktu-utan mot av- -
rella marknadsmässiga ramförutsättningar. bästaDet sättet som

påverkakan pågående strukturförändringar inom sjöfartsnä-staten
ringen för svensk sjöfartsnäring framförpositivt allt försätt,ett

mindrede rederierna, därför medverka till rederinäringenär att att
får konkurrenskraftig kostnadsnivå och till betydande kom-etten
petenslyft inom näringen.
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6 Uppföljning utredningensav

betänkande ochl 2

följandeI avsnitt redogör jag för de förändringar har skettsom se-
dan delbetänkande och 2l presenterades. Förslag kommersom av
dessa förhållandenändrade redovisas i handlingsprogrammet.

6.1 SOU 1997:171 Den svenskflaggade
handelsflottans konkurrenskraft

Detta betänkande handlade till delar arbetskraftskostnadenstora om
under flagg. alltså frågansvensk Det genomgångintevar om en av
den totala konkurrenskraften, vilket rubriken kan antyda. Huvud-
syftet förslag återställaskulle den svenskflaggadeatt ettvar ge som
sjöfartens konkurrenskraft nivån råddetill innan godkändeEUsom
Hollands och expansiva sjöfartspolitik.nya

svenskflaggadeDen sjåfartens kostnadsläge

Analyser arbetskraftskostnaden för 20 olika svenskflaggade far-av
visar det finns betydande skillnader under svensk flaggtyg ävenatt

för likvärdiga fartyg. Spridningen uppgåkan till 15 kring medel-%
värdet. Att kostnaden under flagg kan variera berorsamma :

och storlek fartyg underhållsñlosoñtyp av 0
antal i besättningen ägandeformerpersoner 0
olika avtal olika marknader och last
olika managementfilosoñer anpassning till Skatteregler0
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Att jämföra kostnaden mellan enskilda svenskflaggade fartyg och
fartyg under flagg kan därför kraftigt missvisande indika-annan ge
tioner det relativa kostnadsläget mellan olika register. För att
analysera skillnaden i kostnadsläge har därför flertalanvänts ett
existerande fartyg.

Vid jämförelser mellan arbetskraftkostnaden mellan helt svensken
besättning under nuvarande villkor och utländsk besättning meden
USD lön betyder förändringar i valutakurserna mycket för utfallet

jämförelsen.av

I diagrammet nedan redovisas i års1998 nivå olika kostnadsutfall
vid olika nivåer bidragen. Kostnaden under 1998 under svensk
flagg med det gamla stödet 29 000 i bidrag till kostnader för so-
cialavgifter och skatt har index 100.

Jämförelse arbetskraftskostnadav
underolikafa-tygsregisteri Nordeuropa1998
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1997 Svenskt SR29 med bidrag till kost. för personskatt och 29 000 i socialt
1997 Svenskt SR58 med bidrag till kost. för personskatt och 58 000 socialti
1997 Svenskt SR58TAP 2 med avtal tillfällig anställning TAPsom ovan

4. NIS Norskt Internationellt Register med refusion och säkerhetsbesättning
HR Holländskt Register
DIS Danskt Internationellt Register med "nettolön"

Figur 18 Jfr arbetskraftskostrzad, olika farrvgsregister i Europaav
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nationalitetkombinationerför olikakostnadslåigetiKâinsligheten av
Känslighets-analyserats.harbefälsbefattningatochmanskaps-

det ärblir detsammautfallet ivisar oavsettanalysen stort omatt
såbesättningnationellickemanskzijbefäl eller Litgöraantassom

redogjor-Kalkylendensamma.totala fördelningenlange den är som
alltjämt.gällerdelbetänkandetdes för i

svenskjlaggade flottandenFörändringar i

fartygzivregistrerades 16augusti 1998tillperioden januariUnder
fartyg.med 10nettominskningfartyg registret.infördes 6 ioch en

10 fartyg.också nettominskningenperiod 1997Unders varsamma
svenska1997. Detdentrenden 1998innebärDet äratt somsamma

år.fartyg20taktmedregistret minskar perav caen
fartyg,utflaggningbestod inettominskningdennaMerparten avav

1997Underägarförändringar.några reellamedsamband varutan
svarade fördwt10.000mindre fartygframföralltdet mer-som

äldreutgjordesdessadelutflaggningarna. En stor avparten avav
internatio-norskaöverfördes till detfartygtorrlastfartyg. Totalt 10

Antaletregistret.holländskatill detoch fartygnella registret l rena
kon-idäremot varitfartyg haroch försäljningarköp settstortav

antaletfrån tidigaretill skillnadåren,3destant senaste varmen
och bidrogfartygantalet köptasålda 1997fartyg under änstörre
flottan.svenskregistreradei dennettominskningentilldärigenom

Sverigeutvecklingen iRedogörelse för

kommitarbetsmarknadens över-betänkandet lades harSedan parter
icke EU-anställningtillfälligmöjlighet tillavtal avgerens om som

socialaRegleringenTAP-avtal.villkor, s.k.sjöfolk till lokala av
anställda reglerastillfälligtförvillkor arbetstid parterna.avm.m.

internationelladenmodell inomförekommandevanligtDetta är en
genomföras behövsavtal skall kunnadessasjöfarten. För att en

skattelagstiftning-gällerDetlagstiftningen.justering i den svenska
sociallagstiftitingen m.m.en,
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Sammanfattande bedömning

Det alltjämt min bedömningär inte åtgärderatt vidtasom nu
kommer utflaggningcn försätta under deatt åren.närmaste Det är
också osäkert utflaggat kommer återilaggastonnage tillom att
Sverige konkurrenssituationenäven förbättras.om senare
Det naturligaste och snabbaste likställa konkurrensvillko-sättet att

med andra EU-länders och Norges i Sverigeärren genomföraatt
motsvarande förändringar, dessa länder har gjort vad gällersom

beskattning ocht.ex. sociala avgifter. Konkurrensvillkoren blir då
inte bara likvärdiga också jämförbara.utan Eftersom dennamer
strategi förutsätter förändringar i skattelagstiftningen och utred-
ningsdirektiven inte tillåter jag lägger några förslagatt i skattefrå-

avstår frånjag gå in på huratt närmare sådan skullegor strategien
kunna genomföras.

Eftersom denna inteväg återstår fortsättaöppen, med denattsynes
svenska stödmodellen till sjöfartsnäringen.

bedömningDen hur rederistöd erfordrasstort för nåav attsom
likvärdiga konkurrensvillkor med jämförbara EU-länder, jagsom
redovisade delbetänkandei bör med rådande förhållanden 1998
kvarstå med §58 000 kronor anställd kombinationi med avtalper

anställdatillfälligt ombord.om

Om rederistödet framtideni skalläven finansieras statsbud-över
kan detgeten övervägas inte stödet istället för fast krontalettom

skall betalas relativ procentandel de sociala avgifterna.som en av
Enligt EU:s riktlinjer får kostnadsreducerandestatens åtgärder inte
överstiga full återbetalning skatt och statliga socialavgifter.av
Med referensfartyget betänkandei 1 nås kostnadsnivå medsamma

bidrag uppgår tillett 70 % de statliga sociala avgifternasom av
med 58 000 i bidrag för sociala kostnadersom per person.
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1998:49 KonsekvenserSOU6.2 attav

avvecklas inomtaxfreeförsäljningen
EU

avsåg effek-Betänkandetfram i 1998.utredning ladesDenna mars
halvårsskiftet 1999.taxfreeförsäljningen upphör vid Jagattterna av

taxfree-avvecklingende effektergjorde samlad analys avsomen av
färjesjöfanen.industrin ochförsäljningen bedöms skapa för

låg utredningengrund förAntaganden som som

taxfree-ilandförandeför försäljning ombord ochVillkoren av0
från färja trafik tredjeland förblir de nuvarande.ivaror

färjorombord itaxfreevaror för konsumtionFörsäljning0 av
möjlig undertrafik mellan länder i EU kommer att passagevara

ocksåmöjlighetEventuellt kan dennainternationellt vatten.av
färjorna hamn.direkt lämnarnärges

ilandavsedda för konsumeras kommerBeskattade attatt0 varor
någon form klargörande ellersäljas ombord, det fordras avmen

från beskattningenEU-kommissionen förtilläggsdirektiv att
praktiskt.skall kunna hanterasvarorna

oktober 1998. Detantaganden i korrekta iDessa är ävenstort nu
får sälja taxfreefarjerederiernadet helt klartär attsynes nu som om

kommitharför ombordkonsumtion under hela Det även ettresan.
förfrån EU-kommissionen reglernapressmeddelande som anger

till färjansskall betalasförsäljning beskattade Momsenvaror.av
rederiet handlaravgångsland punktskatten till det land däroch va-

EU-land ochgäller enbart inköpet sker iDet ettrorna. senare om
territorialvatten.får ske EU-landsförsäljningen inte ett annat

dit förs.beskattning ske i det landetAnnars skall varorna

punktskattereglerna skall användasYtterligare information hurom
finns Beskattning taxfree SOU 1998:126.i utredningen. utan
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K varken

Kvarkentrafiken intar särställning i Sverige avseende effekternaen
taxfreeavvecklingen. Kvarkentrafiken intar också särställningav en

vad- det gäller alternativa eftersom alternativetresvägar, är en
landsvägstransport tio timmar, jämfört färjansmed fyra. börDet
därför från samhällets sida finnas intresse upprätthållaett attav
viss kontinuitet, regularitet, kapacitet prisnivåoch Kvarken. Iöver
sammanhanget får inte heller glömma Kvarkenlinjen ärattman en
naturlig länk efter E12:an binder de regionerna isom samman norra
Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Sedan delbetänkandet taxfreeavvecklingen lämnades har Siljaom
Line, linjen, meddelatär operatören bolaget upphör medsom att
vintertrafiken från och med september 1999. Efter delbetänkandet
har också studier genomförda i regi Kvarkenrådet visat det ärattav
samhällsekonomiskt lönsamt upprätthålla trafiken, detatt samt att
inom lO-års period sannolikt möjligt bedrivaäven trafikenären att

rent företagsekonorriiska villkor.

Den politiska viljan fråganlösa kvarkentrafiken haratt stärkts.om
majoritetEn ledamöterna i den finländska riksdagen har under-av

tecknat finansmotioner anvisa 5 miljoner FIM i budgetenattom
1999 statligt stöd för trafiken, Sverige deltar.även Ut-som om
gångspunkten EU:s riktlinjer nationelltär stöd till sjötransport. Iom
detta arbete föreslås Kvarkenrådet möjlig upphandlare trafi-som av
ken, vilket det har ställt sig positivt till, tillräckligt stadsstödom
anvisas.

bakgrundMitt förslag ovanstående Kvarkentrafikenmot attav var
bör public-serviceintresse. Sverige och Finland bör där-ettses som
för upphandling trafiköverväga för året-säkragemensamt attav
runttrafik. Mitt förslag kvarstår.

Ålandsundantaget
Ålandsundantagetkommer utnyttjas i trafiken mellan Sverigeatt
och Finland.
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Åtgärder Tysklandi

i augusti 1998 beslutathar BundestagSedan betänkandet lades att
januarifrånrederistöd denomfattas lfärjetrafiken skalläven av

återbetalas medtyska sjömansskatten1999. innebär denDet att
reduce-färjebesättningen. Vilket 5 %40 för hela% motsvarar en

ring arbetskraftskostnaden.av
minstochfärjor med tysk befälhavareTyskflaggade skall bemannas

arbetsmarknadensövrig besättning kan5 EU-medborgare. För par-
vilken grad detta kommeravtal med lokala villkor. Iteckna attter

fråga då överenskommelsesvårbedömbar det existerarske är enen
internationellaför denöverenskommelsen inom ITFAten ramen -

svenskinnebär underfackliga samarbetsorganisationen attsom-
denombordnationella villkor gällaeller tysk flagg skall oavsett

nationalitet.anställdes

Övriga förhållanden

också framkommitslutbetänkandet har detUnder framtagandet av
att:

övrigatrafik Sverige ochNIS-fartyg kan i princip segla i0
svenska färjerederierinte NISländer Norge. övervägs avmen

inför framtiden,

fråga Sverigeför trafik mellanDIS-fartyg kan komma i t.ex.0
Tyskland,och Danmark eller Sverige och

också Sverige ochalternativ för trafik mellandansk flagg är ett0
färjor bema-avtal för danska harDanmark attp.g.a. senare

går två varjeanställda tjänstningsfaktor 2,0 dvs. det om-
uppåt,faktor mellan 2,3 ochbord. Sverige ligger motsvarandeI

föreslår upphörandebudgetproposition ihöstens Norge ett av0
tillför närvarande % bidragrefusionsordningen 12gersom

färjor.för driftsbesättningen ombordkostnader skatt till
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Sammanfattande bedömning

Jag har vid min analys konsekvenserna taxfreeförsäljningensav av
avskaffande inte funnit några påtagliga strukturella effekter be-att
höver befaras påverkar den svenska industrins konkurrenskraft.som
Intäktsbortfallet blir sådock det hotar överlevnads-stort att
förmågan för flera färjerederier, samtidigt konkurrensen frånsom
andra länder med lägre kostnader tilltar färjeområdet.även En
viss förändring trañkmönstret och utbudet färjekapacitet kanav av
förutses främst drabbar personresandet och personbilskapaci-som

under högsäsongerna 1999 och 2000.teten Det finns i oktobernu
1998 ingen anledning ändra denna bedömning.att

Förändringen i den tyska sjöfartspolitiken försämrar den svensk-
flaggade färjeflottans konkurrenskraft. Behovet kraftiga kost-av
nadsreduceringar till följd taxfreeförsäljningen upphör inne-attav
bär fokusering bemannings- och flaggfrågor. Därigenom ökaren
utflaggningsrisken. Idag seglar 90 färjor Sverige drygtca varav
30 svenskflaggade.är 19 i riskzonen för omflaggning. Totalt sys-
selsätts 3 300 ombord färjor.dessa blandAv sä-personer annat
kerhetsskäl kommer svenska medborgare fortsatt anställning
utlandsflaggade färjor. mångaHur svårt beräkna.är att

Utöver den förlust arbetstillfällen redogjordes för i delbe-av som
tänkandet det min bedömningär omflaggning färjor kan ledaatt av
till ytterligare förlust svenska arbetstillfällen ombord meden av ca

000l års1-4 sikt samtliga färjor medpersoner om passagerar-
och lastkapacitet i internationell icke taxfreetrafik omflaggas. Där-
till kommer ytterligare rationaliseringar i landorganisationer.

Färjorna har inte omfattats rederistödet gäller för lastfartygav som
taxfreeförsäljningen haratt bidrag till fárjenäring-p.g.a. gett stora

När taxfreeförsäljningen avvecklas och det sker förändringaren. nu
konkurrensvillkoreni under främst tysk flagg finns det enligt min

mening skäl låta de färjor bådeatt last ochtransporterarsom pas-
få del rederistödet grunder lastfartygen.sagerare av samma som
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låta bidragetunderlagetskäl iintemeningenligt minfinnsDet att
delomfatta000 kronoravgifter 58för socialakostnadertill annan

förflyttande s.k.färjans sä-förkrävsdenbesättningen än somav
storle-fastställerSjöfartsverketsafety manning.kerhetsbesättning

återbetalningsådanvarje fartyg. Enförbesättningdennaken av
tillberäknaskandå upphör,taxfreejuli 1999införas den lbörsom

flaggfördelning. Dettanuvarandeår medmiljoner kronor70 per
övrigakonkurrcnsneutralitetfullinnebär gentemotförslag nästan
högrehandelsfartygövrigadockkanvissa lägenhandelsflottan. I

driftsbesättning,sin närfår för hela ävenstöddessaeftersomstöd
svårt hittaDetsäkerhetsbesättningen.överstiger är attden en gene-

för detta.färjornaför kompenseraregelrättvisandeochrell att

arbetskraftskost-säkerhetsbesättningenomfattandestödEtt ger en
storleksordningifärja vilketför5 %nadssänkning störreen

stödet.infördaTyskland nyligendetmotsvaras avav
skullestödetoch vadflaggfördelningentabell visarFöljande

underfartygdelssvensk flaggdels enbartden ut-kosta avserom
avtal.svenskamedländsk flagg

färjerederierrza.stöd tillförKostnadTabell 15.

miljoner kriKostnadBesättningAntal
TotalSäkerhetsTotalSäkerhetsfartygFlagg

28168446589 214Svensk
29625050lBermudas 1

9980801Italiensk 1
38123291053Bahamas l

35795824 310519Summa
besättningavtal ochsvensktmedFlaggor1

skulle kun-säkerhetsbesättningenstöd tillbedömningminDet är att
färjor.svenskautflaggningförhindra avna
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ä

Kommittédirektiv

Sjöfartens struktur- och kapitalsituation Dir

1997:37

Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 1997.

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall bakgrund den fastlagda närings-mot ochav
sjöfartspolitiken utreda dennärmare svenska rederinäringens struktur,
kapitalförsörjning och allmänna företagsvillkor främst det gällernär
små och medelstora rederier.

De svenska fárjerederierna påverkas avvecklingennär taxfree-av
försäljningen genomförs inom EU den julil 1999. Utredaren skall,
utifrån tillgängliga svenska och utländska bedömningar effekternaav

denna avveckling, värdera behovetnärmare åtgärdereventuellaav av
för den svenska transportförsörjningenatt trygga och den svenska
farjesjöfarten.

Utredaren skall lägga fram förslag till samlat handlingsprogramett
för utveckla den svenska sjöfarten.att

Bakgrund

långsiktigaDelar de konkurrensförutsättningarna för den svenskaav
handelssjöfarten lades fast riksdagen i december 1996 i enlighet medav
regeringens förslag prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:TUl, rskr.
1996/97:l15. Beslutet innebär medverkar till skapaatt staten att
rimliga konkurrensvillkor för den svenska handelsflottan. Detta skall
ske aktivt internationelltett och långsiktigtgenom ettengagemang mer
nationellt Regeringen uppmärksammade samtidigt riksdagenansvar.

det dock fortfarande finns frågorolöstaatt kan kräva statligtsom
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betänkandesittlyfte iutredningenSjöfartspolitiskaengagemang.
tvåfram1995:112SOUframtidenförNäringSjöfartSvensk pro-

struk-berördeutreda. Detväsentligasärskiltansågsblem att enasom
Utredningenhandelsflottan.svenskalönsamhetsfrågor för denochtur-

andraingående. Detbelysafrågor viktigamenade dessa är att meratt
förbättrasskulle kunnakapitalförsörjningenbl.a.hurproblemet är

föreslogUtredningen temporä-rederier.små medelstoraochförfrämst
åtgärder.ra

1996/97:1budgetproposition prop.årsi 1997Regeringen angav
tillhörkapitalförsörjningssituationochstruktur-sjöfartsnäringensatt

ingående innanfrågor studerasbör tarstatenden mersomavgrupp
påpekadeområde. Regeringenåtgärder dettaeventuellatillställning

små ochrederierantalmedstruktur,rederinäringensockså stortettatt
frånåtgärderfortsattabehovetaktualiserarfåtal ävenstörre, avett

intressesamtidigtdel detsida. attFör ärbranschens statens avegen
bidrakaninstrumentennäringspolitiskagenerelladebedömakunna om

ochförbättrad tillväxtförförutsättningarökadesikt skapatill att
behovregeringen,betonadeföreligger, även attlönsamhet. Det ett av

EUinomkonkurrensbildenvärdera hurochingående kartlägga sermer
ländersandrahurkapitalbl.a.anskaffninggällerdet samtnärut av

område utformad.dettastödpolitik är
och lönsam-struktur-betydandestår införFärjerederierna

avvecklabeslutEG:sberorfrämsthetsförändringar attomsom
Sjöfartsverketöverlämnadedecember 1996taxfreeförsäljningen. I en

ham-svenskafärjor trafikibetydelsen för"TAXFREErapport, -
taxfreeför-slopandeeffekternai vilkenregeringentillnar", ett avav

redovisas.från juli 1999den 1säljningen
medmiljoner40årligenEnligt nästan passagerarerapporten reser

ochlastfordonmiljoneroch 1,5 nästanfrån Sverigefärjor till och ca
uppstårEnligtfärjorna.fraktasjärnvägsvagnar000 rapporten400

förändringaravsevärdasysselsättningseffekter ochnegativabetydande
försäljningenfrån Sverigeochtrafiken tilli närkan komma ägaatt rum

upphör.
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Uppdraget

En särskild utredare skall bakgrund den fastställda närings- ochmot av
sjöfartspolitiken utreda dels vissanärmare strukturella frågor som
berör den svenska handelssjöfartens långsiktiga konkurrenskraft dels
trañkförsörjningsfrågor berör den svenska utrikeshandelnssom trans-
porter.

Utredaren skall kartlägga främst småde och medelstora rederier-
struktur och lönsamhet. Utredaren skall analysera orsakerna tillnas

lönsamhetsproblemen och klarlägga problem berör nyetableringsom av
rederier åtgärdervilka kan lämpliga frånsamt vidtaange attsom vara
branschens sida och behov kan finnas åtgärderäven frånom anses av

sida. Utredaren skall utredastatens detäven s.k. partrederisystemetom
kan utvecklas. Utredaren skall samråda med den nyligen inrättade
Småföretagsdelegationen N 1996:04 och övriga berörda.

Utredaren skall vidare kartlägga regler kapitalförsörjning ochom
statsstöd i bl.a. EU:s medlemsstater och undersöka hur dessa regler och
andra allmänna företagsvillkor påverkar den svenska sjöfartens kon-
kurrenskraft så krävs, föreslå åtgärder förenligasamt, med EG:som
statsstödsregler inklusive det s.k. sjunde varvsdirektivet. Utredaren
skall beakta EG-kommissionen riktlinjer för tillstatsstödantagnaav
sjöfarten samråda med berörda myndigheter ochsamt övriga intres-
senter.

slutligen,Utredaren skall utifrån den Sjöfartsverket överläm-av
nade och tillgängligt underlag,rapporten samladannat analysgöra en

de effekter avvecklingen taxfreeförsäljningen skapar förav som av
industrin och färjesjöfarten. Det särskild vikt effekternaär förattav
exportindustrin kartläggs. Utifrån den samlade analysen skall en
värdering det finns behovgöras åtgärderinföra förattav om attav

trañkförsörjningen.trygga
Utredaren skall studera förhållandena i Finland, Danmark och

Tyskland och undersöka dessa länder åtgärdervidta iattom avser
syfte mildra effekterna avvecklingenatt taxfreeförsäljningen.av av
Utredaren skall samråda med bl.a. turistnäringen med myndighe-samt

och övriga berördater organ.
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hand-samlatskall lägga framgäller utredarenuppdragetFör ettatt
skallsjöfarten.utveckla den svenska Programmetlingsprogram för att

konkurrens-rimligalångsiktighet och uppfylla kravetnödvändigge
Utreda-finansierat.beslut ochvillkor med riksdagensi enlighet vara

skattefrågcr. Utreda-får omfattaåtgärdsprogram inteförslag tillrens
generellaeffekter detanalysera vilkaoförhindraddockär attren

sjöfansnäringen.i sin harskattesystemet helhet

Övrigt

såuppdragetjuni 1998. Förskall redovisas den 15Uppdraget senast
den 20delredovisning skeskallvitt punkterna 2 och 3 senastenavser

januari 1998.
särskildaocldirektiv till kommittéerarbetet gäller regeringensFör

åtagandenoffentliga dir. 1994:23,utredare attprövaatt omom
redovisadir. 1992:50,regionalpolitiska konsekvenserredovisa attom
redovisajämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124 samt att

arbetet dir.brottsförebyggandeför brottsligheten och detkonsekvenser
också regeringens beslut1996:49. Utredaren skall beakta syste-om

genomgång företagsregler N94/ 1214.matisk av

Kommunikationsdepatementet



SOU 1998:129 Bilaga Utbildning och FoU 131

BILAGA 2

UTBILDNING FoUOCH



1998: 129SOUUtbildning ochBilaga FoU132

Innehållsförteckning

..133REKRYTERINGOCHUTBILDNING1 ........................
133internationella bilden1.1 Den ............................................................ ..
1351.2 EU och Europa .............................................................................. ..
1351.3 Sverige ........................................................................................... ..
1421.4 Danmark ........................................................................................ ..
1431.5 Finland ........................................................................................... ..
1431.6 Norge ...... ...... ..

..145UTVECKLINGFORSKNING OCH2
............................

145EU2.1 .................................................................................................. ..
1452.2 Norden ........................................................................................... ..
1482.3 Sverige ........................................................................................... ..

ÅTGÄRDERKUNSKAPSHÖJANDE ..1513
..........................

151Utbildning ....................................................................................... ..
154Forskning och utveckling .................................................................. ..
155avseende utbildning och FoUför SjöfartsverketSektoransvar ............ ..

Tabellförteckning

helårsstudenter 137Tabell Antaletl ................................................... ..
studenter vid gymnasietTabell 2 Antalet antagna

årskurs.l38fartygstekniska del och platserenergiprogrammets per
sjöbefálselever 139Examinerade, och studerandeTabell 3 antagna ..... ..

141utbildningsplatser och kostnaderTabell 4 Elever,
......................... ..

Översikt finansiärerl46inriktning och statligaTabell 5 över mottagare,
146Tabell Inriktning6 FoU - ............................................................ ..

finansiering 147Tabell Fördelning7 FoU av- .................................... ..
147Tabell Fördelning medel8 FoU av- ............................................ ..



SOU l998zl29 Bilaga Utbildning och FoU 133

l Utbildning och rekrytering

Sjöbefälsutbildningen har traditionellt frånvarit skild högskoleut-
bildningen i sjöfartsländerna och därför saknas generellt erfarenhe-

internationellt utbyte likvälter forskning. Kraven utbild-av som
ningen och därmed standarden har också varierat mycket mellan
olika länder. Det anledningarnaär till STCW-atten av
konventionen tillkom The international Convention Standards ofon
Training Certification Watchkeeping. Efter den revidering som
gjordes 1995 STCW måste varje land för IMO Internationalav
Maritime Organisation visa de klarar följa konventionenatt att upp
för hamna IMOs s.k. vita lista. STCWatt 1995 undertecknadär

130 inklusive Sverige.staterav ca

åliggerDet de nationella sjöfartsmyndigheterna, i Sverige Sjöfarts-
verket, utfärda gällande certifikat/behörighet iatt enlighet med
STCW-konventionens krav De internationella kraven följaktligenär
relaterade till behörigheten och certifieringen.

1.1 Den internationella bilden

För bemanna världshandelsflottanatt krävs l 030000 ombor-ca
danställda för 44 000 fartyg dvs. i genomsnitt 24ca personer per
fartyg inräknat avlösningspersonal. Enligt ISF, den internationella
rederiföreningen och BIMCOs undersökning 1995 fanns under-ett
skott på 20 000 sjöbefäl och överskott 220 000ettca ca perso-

i manskapsbefattning.ner

kontrollerarOECD-länderna, dvs. Västeuropa, Japan och USA, ca
65 världshandelsflottan. För bemanna OECD-länder-procent av att
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manskap barabefäl och 470 00233 000behövsfartyg mennas
från dessa länder.manskap kommer222 000befäl och165 000

248 000befäl och00således rekrytera 68måsteOECD-länderna
länder.från andramanskap

Filippi-världshandelsflottantill ärarbetskraftsleverantörerStora
och Kro-PolenUkraina,Ryssland,Indien,Indonesien, Kina,nerna,

kommasamtliga klaratländerna harnämndaatien. deAv attavnu
augusti 1998.dentill IMO före 1med rapporten

Östasiens ju-50kansammanhangetI det procentattnoteras avca
seni-ingapraktisktOECD-fartygarbetadeniorbefäl tagetmen

från OECD-sjöbefälbefattningarorbefäl. Dessa upptas av
år. OECD-ländernamedelålder 50medsjöbefälländerna, caen

iombordanställdavärldshandelsflottansför 16 procent avsvarar
förtidistudiernadem avslutarjuniorbefattningar. Ca 10 procent av

liggerbefälseleverindiskasiffra förmotsvarandemedan
0,1 procent.

åtar flersig inte längrebemanningsbolagenFlera de upp-storaav
pensionärerövertala sinaförsökerrederieroch norskadrag att

redareföreningen,internationellaISF, dentill sjöss igen. attanser
rederiernadessa problemlösningenverkliga ärden enda att an-

alltfördetfartyg. Tyvärrminstbefälselever, ärställer flera en per
nå målet.detåtgärder förvidtabereddarederier attär attsom

samti-sjöbefäl, ochdra till sig kompetentMånga försökerrederier
fram-höja harlönerna. Detbehålla dem har,digt attgenomman

sinasjöbefäl börjat dikteraindiskabåde filippinska ochkommit att
mellanledighetlängdenställt kravoch hararbetsvillkor t.ex. av

anställarederiernatvekarsjöss. Samtidigttillarbetsperioderna att
bakgrunderfarenhet.tidigare Dettabefälnyutexaminerade motutan

STCW-konventionenrevideradedenISM-koden ochkravdeav
kraft. Andraslår med fulligenomsuccessivtochställer som nu

andraoljeutsläpp ellervidböterhögafaktorer hotenär t.ex.om
snabb befordranoftabefälen själva kräverolyckor. De ettsomunga

i rederiet.kvarvillkor för stannaatt
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1.2 EU och Europa

EU har uppmärksamhet sjöbefälsfrågan.ägnat Nu harstor senast
ECSA European Comunity Shipownens Association och FST
Federation of Transport Workers Union the European Union
gjort undersökning åtgärderdär konkreta för komma tillrättaatten
med befälsbristen föreslås. linjeI med förslagen i Kinnockrapporten
"A maritime strategy" tänker offensivt. Särskilt behovetnew man

ekonomiskt stöd till rederier tillhandahåller platser för far-av som
tygsförlagd utbildning betonas. EU:s rekommendation statsstödom
knyter till detta och betonar behovet fortlöpande högkvalitativan av
utbildning för sjöbefäl.

Larmrapporterna utmaning och i framförstas rapporternasom en
EU-länderna har goda möjligheter sig gällande le-att göraatt som

sjöbefäl till världshandelsflottan.verantörer Det skulle skapaav
mångaarbete och betydelse för EU-ländernas möjlighetervara av

spela roll ekonomiskt kraftcentrum i världen.att etten som

1.3 Sverige

medelåldernDen höga frånbland befäl OECD-länderna påtagligär
i den svenska handelsflottan. Sannolikt kommer de flesta de äldreav
befäl, yrkesverksamma, stå kvar framär till sin pensio-attsom nu
nering. Förutom de ungdomar branschen kan dra till sig blir det
inom den relativt lilla åldrarnabefäl i år,25-45 dengruppen som

omsättningen kommer finnas. Navigationsskolor,största att senare
sjöbefälsskolor, under statligt reglemente fanns före 1980 fem

Härnösand, Stockholm, Kalmar, Malmö och Göteborg. Ut-orter;
bildningen omvandlades 1980 till högskoleutbildning och bedrivs i
Kalmar med 500 studenter och i Göteborg vid Chalmers medca ca
400 studenter. Sjöbefälsutbildningen därmed mycket litenutgör en
del den svenska högskolan. Antagning till Sjöbefälsutbildningenav

normalt frånsker gymnasieskolans naturvetenskapliga program
eller dess energiprogram fartygsinriktning.
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flestaDe sökande till fyrårigade högskoleprogrammen teorimed
varvad med praktik saknar praktisk erfarenhet arbete ombordav
och avhoppen blir därför fler den äldre utbildningen, vilkenän
krävde omfattande sjötid före inträdet i högskolan. Högskolorna
försöker kompensera detta med information och överintagningar.

Examen omfattar 120 årsdvs. teoretisk utbildning förut-poäng tre
eleven har sjötid. Men elever sjötid kan desatt att utan antas om

uppfyller grundläggande och särskild teoretisk högskolebehörighet
medicinska krav. måsteDen inte har sjötid kompletterasamt som

med 40 ombordförlagd utbildning.poäng

Högskoleverket har tilldelat Högskolan i Kalmar och Chalmers
Tekniska Högskola examinationsrätt för Sjökapten och Sjöingenjör.
Däremot ligger för utfärdande certifikat för samtligaansvaret av
nautiska och maskintekniska utbildningar hos Sjöfartsverket. En

måstecertifiering minimum uppfylla STCW-95.som

Högskoleverket samrådhar i Sjöfarsverketmed gjort utvärderingen
1998Sjöbefälsutbildningar i högskolan publicerad junii ochav

enligt verket finns områdendet antal erbjuder möjlighet tillett som
ytterligare förbättringar sjöbefälsutbildningarnas kvalité.av
Enligt högskoleverket fåtorde utbildningsprogram inom högskolan

så internationellt inriktade beträffande innehåll framtidaochvara
yrkesverksamhet sjöbefälsprogrammen och detta saknastrotssom
reguljär samverkan med sjöbefälsskolor i utlandet. Därtill kommer

sjöbefälsprogrammen helt tekniskt inriktadeatt är nästan atttrots
yrket innebär chefsposition med personal- och administrativten an-

Denna faktor har blivit allt viktig i och med reduceringensvar. mer
besättningens i moderna fartyg.numerärav

ocksåDet enligt Högskoleverket anmärkningsvärtär ingenatt av
högskolorna bedriver forskarutbildning, lärarutbildning eller forsk-
ning inom sjöbefälsområdet. innebärDetta rekrytering uni-att av
versitetslektorer inom sjöbefalsutbildningens karaktärsämnen i
praktiken omöjlig. Däremot visar verketsär utvärdering deatt

Högskoleverkets rapportserie 1998: 18 R
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svenska sjöbefälsutbildningarna fortfarande mycket hög inter-är av
nationell teknisk standard och ligger klart STCW-över
konventionens krav. Utbildningen formell synvinkel godär avur
standard, med de förändringar sjöfartsnäring-skett istoramen som

konkurrensförhållanden, innebär bristen högskolemässighetens
dåligtden anpassad till bidra till förstärka svenskadenäratt att att

sjöfartsnäringens konkurrenskraft längre sikt.

Samtidigt behovet såhögskolemässighet i utbildningen ökarsom av
ocksåhar tillhandahållabehovet kunna sjöbefâilsutbildningattav en

till sjöfolk lägre befattningar betydande sjöerfarenhetmed ökat.

De behovet har lett till kvalificerad yrkesutbildningattsenare en
högskola i Skärhamn. Stiftelsen Sjöfartens Utbildningsstartats
Institut bildades 1998under med Sveriges Redareförening, SEKO
och Tjörns kommun stiftare. Utbildningen Sjöfarts-bedrivssom av
seminariet finansierasAB. Verksamheten bland KY-bidragannat av

39 går200 elev. närvarandeFör 44 nautiker och 36 teknikerper
skolan. ocksåDen svenska marinen bedriver omfattande be-

falsutbildning med betydande inslag civilt innehåll. dettaUtöverav
pågår försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning i Skär-
hamn bådeinom nautisk och maskinteknisk utbildning. Utbild-
ningsprogrammet riktar sig studerande med betydande sjöerfa-mot
renhet. Programmet omfattar hösten 1998 80 elever.

Tabell l Antalet helårsstudenter

PROGRAM CHALMERS KALMAR
94/95 95/90 96/97 94/95 95/90 96/97

Styrman 80p 59 59 55- - -
Sjökapten 40p 30 29 31- - -
Sjökapten120+40p 173 140 144 102 107 108
Maskintekniker 80p 69 5271 32 24 24
Sjöingenjör 40p 27 33 29 23 7 15
Sjöingenjör 120+40p 15 80 89 104- -
SUMMA 269 244 240 326 315 337
Källa: Högskoleverket Sjöbefälsutbildningari högskolan
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I Malmö fortsätts den maritima utbildningstraditionen attgenom
Sverige har värdskapet för den internationella högskolan, World
Maritime University vilken etableradesWMU, 1983. WMU är ett
FN-organ inom International Maritime Organization. IMO utdelar
årligen tvåårig100 examina efter utbildning för medstudenterca en
nautisk eller maskinteknisk utbildning från sina respektive hemlän-
der. Utbildningen fokuserar Sjösäkerhet, juridik, miljöskydd och
administration fartyg och hamnar.av

Tabell 2 Antalet studenter vid pågymnasiet enerantagna
fartygstekniska del och platser årskurs.programmets per

ÅK ÅK2 ÅK ÅKSKOLOR, PLATS PLATS/ELEV- 2 3 3
3:598;lägg97/98 98/99 97/98 98/99ANTAL

Härnösand 17 16 7 16 30 30
Åsö 41 54 47 40 60 60
Säveskolan 10 l 111 11 30 30
Lars Kaggskolan 27 15 20 21 30 30
Chapmanskolan 18 8 13 14 30 30
Utbildningscentrum 27 29 22 24 36 32
Tycho Brahe 1617 15 13 16 16
Lindholmen 74 60 57 64 100 100
Citadel 32 33 32 24 32 30
Källa: Telefonintervjuer och artikel i Svensk Sjöfarts tidning 1997 nr45.

Utöver högskoleutbildningen och den kvalificerade yrkes-
utbildningen finns sjöfartsutbildning till och motormänmatroseren
inom för energiprogrammet gymnasiet. Utbildningen ärramen
treårig inklusive s.k. arbetsplatsförlagd utbildning ombord far-
tyg.

Utbildningsbehovet

Läsåret 1996/97 utexaminerades från Chalmers och Kalmar 233
befäl. Utvecklingen de åren framgår tabellen.senaste av
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Tabell 3 Examinerczrle, och studerande sjÖbefZi/seleverantagna

Läsår Examinerade Antagna Studerande

94/95 205 25 595l

95/96 228 283 559

96/97 233 357 577

Källa: Högskoleverket

Enligt sjöfartsnäringen täcker inte nuvarande antalet utexaminerade
sjöbefäl behovet. Osäkerheten inför sjöfartspolitiksvensk kra-och

medverkan med fartygsförlagd utbildning har gjort svenskaven
rederier obenägna medverka till ökning antalet utbild-att en av
ningsplatser.

Enligt sjömansregistret finns det 800 sjöbefäl6 svenskaca varav ca
2 000 äldre år.50 Förutsatt dessa befälär skall deän ersättasatt

åren13 och målet bibehålla månganärmaste lika svenskaäratt att
befäl idag behövs följande långsiktiga intag i årgenomsnittsom per
till sjöbefälsutbildningen:

Ersättning åldersskäl 155p.g.a.
Avgång befäl idag år,under 50 10 % 35ärsom
Summa 190
Avbryter utbildningen 25 70 50
Summa 240
Överintag 5% 11
Totalt 250ca
Eftersom det finns oproportionerligt andel befäl års-i 52-55storen
åldern kommer behovet successivt öka de åren till drygtnärmastatt
300. De totala antalet studerande sjöbefälsutbildningssystemeti
inklusive Skärhamn kan därför förväntas frånöka nuvarande ca
600 tillelever 800 elever.ca

Prognoser denna karaktären alltid förknippade med betydandeärav
osäkerheter och förutsättningarna kan diskuteras. Men kalkylen
tyder nuvarande intag sjöbefälsutbildningentillatt ävennär ut-
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bildningen i Skärhamn beaktas tillräckligt högt för täcka be-är att
åren.hovet de närmaste

Beaktas efterfråganden internationella sjöbefäl ochäven växan-
de krav kompetens finns det dock sannolikt för ökautrymme att
intagen ytterligare förutsatt praktikplatser tillhandahållas.kanatt

UtlJildiiiizg.splatser ombord

Sveriges Redareförenings SRF tillhandahållermedlemmar under
1998 sammanlagt fartyg170 med 2 platser fartyg och terminca per
för fanygsförlagd utbildning.

Med i genomsnitt månaders4 årutbildning förlagd ombordca per
och 2 platser fartyg krävs med 800 elever i drygt 150systemetper
fartyg. Därtill kommer behovet platser för och motorrnänmatrosav
från gymnasiets energiprogram och frånkockstuert Hotel- och re-

250 årelever motsvarande behovstaurangprogrammet, ettca per av
40 fartyg. De totala behovet tillhandahållerfartyg 2 plat-ca av som
för utbildning ombord förväntas därför stiga med 15 procentser ca

till 200 fartyg.ca

Den svenskflaggade flottan 300 GT har fortsatt minskaöver att
under 1998 i takt under 1997. Med nuvarande reduce-samma som
ringstakt kommer den svensk flaggade flottan uppgå till 190att ca
fartyg slutet 1999. Eftersom platser för närvarande endastmot av
tilldelas fartyg 3 000 GT innebär det den svenskflaggadeöver att
flottan inte räcker till för utbildningsplatser ombord.att garantera
Av det totala antalet fartyg tillhandhåller förplatser 1998 där-som
för 30 fartyg utländsk flagg.ca

SRFs medlemsrederiers totala kapacitet bedöms därför inu vara
fullt utnyttjad. Redareföreningen, hittills fungeratstort sett som som

slags clearingcentral, har under hela den tid försöksverksamhetenett
funnits, dvs. sedan 1989, klarat skaffa fram platser till samtliga.att
Från och med 1999 blir det problem.
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Tabell 4 Elever, tttbildrzizzgsplntser och kostnader

1998 Antal Antal Kostnad ElevPer 1
elever miljFartyg

43000Sjöbefal 449 113 20

iMatros/Motorman 219 55 3 11000
summa 668 168 23

1999
iSjöbefál 550 140 24 43000

Matros/Motorman 250 50 10003 l

Summa 850 190 27

Källa: Sjöfartens Analys SverigesInstitut, Redareförening

1 Inklusive årskurslön för siöbefäl 2-4

ombord.Första utbildningsåret utgår ingen lön för tiden Utbild-
ningstiden omfattar lov och sommarledigheten och därföräven ut-
går viss årenlön under de sjöbefalsutbildningen.2-4 i Utbild-en
ningskostnaden och årelev plats och varierar med typper per av

utbildningstiden,utbildning och längden Räknas inte lönekostna-
den uppgår genomsnittskostnadenmed sjöbefälselev åroch tillper

for00020 kronor för matros/motormanoch 12 000, vilketca ca
1999 miljonertotalt 14 kronor. Lönekostnadsdelenmotsvarar mot-

13 miljoner kronor.svarar
tillhandahållerfåFör rederistöd krävs rederiet utbildnings-att att

platser ombord. del rederistödetEn i dess nuvarande utformningav
dennagår därför till täcka kostnader för utbildning. Utbildningatt

ombord någotutlandsflaggade fartyg inte utbildningsbidrag.ger
rederistödetEftersom avsikten med bidra till den svensk-är att att

flaggade flottan får konkurrenskraftig kostnadsnivå innebären nu-
varande koppling till kostnader för utbildningen ombord stödetatt
urholkas kronormed miljoner27 under 1999.ca

rederierfinns eller"som tyckerDet fråninte det positivt, derasär
utgångspunkterkostnadseffektivt, tillhandahålla utbildningsplat-att

attberor lsina"ser behållasina fartyg, fårDetta de inte eleg
Deär,utbildningen.efter enligt rederierna, i fallbästa där underver
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övergårkortare tid, varefter de till kanske utländsktett annat,en
bolag, betalar erbjuda snabbare befordrings-bättre och kansom en
gång.

pågåendeTillsammans växande be-med den utflaggningen och det
gårutbildning intehovet leder det till situation, där det längreav en

täcka sjöfartsutbildning ombord-behovet i Sverige föratt av
anställda baserad rekrytering svenska medborgare.av
Övrig utbild-zitbildiziizg: Sjöbefälsutbildningen dominerar totalt
ningen finns sjöfartstnpassadoch det mycket litet utbudett yr-av
kesutbildning riktat hamnar. rederiermäklare,mot agenter, m.m.
gymnasial- högskolenivå. Från ekonomeroch högskolan rekryteras
och tekniker med kunskaper i administration, finansiering,generella

juridik sjöfartsrelatend forskningBristenmanagement, m.m.
inom generellade likväl inom karaktärsämnena där-ämnena ärsom
för sjöfartsnäringen.besvärande handikapp för All yrkesutbild-ett
ning Sjöbefalsker eller mindre i företagen praltik.utemer genom

gått ocksåiland betydande näringens rekryte-delutgörsom en av
ringsbas varför yrkeskategcri sjöbe-det viktigt för dennaär att
falsutbildningen högskolebehörighet möjligheter kommaoch attger
vidare i utbildningssystemet.

1.4 Danmark

1998 har utbildningsväg lanserats för sjöbefäli Danmark.en ny
igångMan kom dock denoch endast 65 elever har startatsent nya

utbildningen. Enligt redareföreningen detden danska borde ha varit
återväxten.300-400 elever för säkraatt

I Danmark sjöbefälsutbildningen Sjöfartsstyrelsenundersorterar
budget till 60 relaterad till utbildning. Utbild-ärprocentvars ca

ningen sker vid 23 olika skolor, inklusive skolfartyg.2 Utbildningen
genomgåtthar omstrukturering omfattar föroch närvarandeen

praktik varvad med teoretisk utbildning år.totalt 7en ca
Grundutbildningen för nautiker och mzskinteknikerär gemensam
och specialiseringen inte förrän utbildningsåret.det femte Ge-görs
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nerellt utbildningen mycket nationellt inriktad gåroch iärsett stort
förse den danska sjöfartsnäringen sjöofñcerare.medut att

Den stårdanska för 90 rederiernas prak-närmarestaten procent av
tikkostnader inklusive lön under de första praktikperioderna.

Eftersom det någrainte har funnits naturliga kopplingar mellan sjö-
befälsutbildningarna och det ordinarie högskolesystemet har det i
praktiken varit för vidare studier. Detta och blandstopp överses nu

påbyggnad till Masternivå. ocksåövervägs Det finns pla-annat en
tvåårig lärarutbildningner en

1.5 Finland

Utbildningen i Finland nautiska befal bedrivs vid fyra naviga-av
tionsskolor. Dessa kommer ingå i olika yrkeshögskoloi dennäratt

nautiska utbildningen Den blir fyra och år långhalvtnya startas. ett
inklusive månaders12 handledd praktik. Finland ocksåöverväger

införa etappavgång så den nöjer sig med lägre be-att atten som en
fårhörighet kortare utbildning. Varje år 100 tillelever deantasen

nautiska utbildningarna. Utbildningen statligt finansieradär men
skolorna drivs i privat eller kommunal regi.

Sjömaskinsutbildningen inriktning inom energiteknikingenjörs-är en
linjen. fyrårigaI den utbildningen årende förstaär tre gemensam-

Inför de fjärde året väljer eleven sjö- eller landinriktning. Dema.
sjölinjenvalt får behörighet arbeta inom landindustrin.även attsom

1 Norge

l Norge har utbildningssystemet reformerats och idag finns tvådet
utbildningssystem. Ett för yrkesinriktad utbildning, där detsystem
efter 10-årig grundskola två årsföljer vidareutbildning leder tillsom
matros/motormansbehörighet. För vidare utbildning följer tredjeett
års utbildning, vilket i sin fördelad två år, där studiernaär övertur
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för,månaders årsjötid. Detta näringenmed totalt 12 svararvarvas
"skolepengssystemet". Förmed statlig finansiering attgenommen

Tekniskauppnå befälshörigheterna krävs sedan s.k.de högsta
år månaders befälsassis-teori och 3-6fagskolor omfattande 2 med

sjöbefälsutbildning vid fyratraditionellandraDet ärtent. systemet
två det traditionellafinns alternativ antingenhögskolor. I högskolan

behörighets/certiñkatkurser.enbarthögskoleexamina, ellersom ger

yrkesinriktadeför definns inget tillgodräkningDet dock system av
frånfår börja början destudierna vid fackskolan. De studerande om

sjöbefälsutbildning-högskola. slutar intesöker till maritim l Norge
tilleleverna kan försättamed de högsta behörigheterna utan enen

civilingenjörsexamen/civilekonom-magisterexamen eller till en
examen.

sjöbefalsutbildningarna ielever antagits tillTotalt har drygt 800
fagskolorna. Enligt224 har antagits till deNorge 1998 nyavarav

år förRederiförbund behövs minst 500 eleverNorges 1 attnya per
förlångsiktigt behovet. beräknas räckakunna täcka Detta ut-en

år.examinering 100 elever1 per

Sjöfartsdirektoratet ansvarig för certiñeringen.är
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2 Forskning och utveckling

2.1 EU

EU:s fjärde omfattar drygt 50 sjöfartsrelaterade forsk-ramprogram
ningsprojekt.: Samtliga kan i betraktas utvecklings-stort sett som
projekt och tillämpad forskning. företagDe kommer med isom som
dessa projekt får uppenbar konkurrensfördel. Bristen etten na-
tionellt utvecklingsprogram för tillämpad forskning ocksåhar med-
fört svenska sjöfartsföretag inte kunnat delta i EU:s iatt program

omfattning inom övriga nordiska länder.samma som

2.2 Norden

Den påtagliga förändringen i de nordiska ländernas sjö-mest
fartskluster har inträffat i Sverige förlusten den svenskagenom av
varvsindustrin. Sverige har förpassats från andra plats i världsligan
till helt obetydlig plats.en

Följande tabeller visar karaktären på forskningen i de nordiska län-
derna. Tabellerna sammanställda intervjuerär och uppgifgenom

måste med viss reservation. Den visar dockterna tas etten
sannolikt korrekt.mönster ärsom

2 Transport research Waterborne project Junesectorprogramme summery,-
1998.
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ÖversiktTabell 5 inriktning och statliga ñnansiäreröver mottagare,

FINANSIÄRERLAND MOTTAGARE INRIKTNING/PROGRAM
Sverige KFB NUTEK

Universitet KFB, augustiprogram
Kunskapstöretag 1998, Miljö och säkerhet

Norge NTNU/Marintek Research LOGITRANS,MARITIM,NIlH/SIOS, DNV Council, EU
SSS LogistikMNTOl, Kunskapsföretag

Danmark DMI. lSH Näringsdep. statligtInget program
Finland SUF,Kunskapsföretag Departement EU Säkerhet lntermodala, Vintersjöfart,transporter,

Inland vattenvägar
Island Kunskapsföretag Sjöfartsverket

Sjöfartsverket, Säkerhet
och informationssystem -
meteorologi

KällaNordiskTransportForskningsårskonfercns1998
KFB Kommunikationsforskningsberedningen
NHH NorgesHandelshögskola
DNV DetNorskeVeritas
DMI DanishMaritimeInstitute
SUF Sjöfartsbranschens Utbildnings- och Forskningscentral
NTNU/Marintek Norges Tekniske Naturvitenskapelige /Fak forUniv. Marinte.
TÖI ÖkonomiskTransport lnstitutt
lSH Instituttet for Skibs- Havteknikog

Tabell 6 FoU Inriktning-

INRIKTNING SVERIGE NORGE FIN LA ND ISLAND DANMARK

Shipping 50% 50% 25% 10% 35%

Miljö/säkerhet 40% 10% 25% 70% 30%

Logistik 5% 20% 25% 10%10%

Infrastruktur 5% 20% 25% 10% 5%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100%
g

Total budget 20-25 45-50 12-18 3-4 30-35

KällaNordiskTransportForskningsårskonferens1998
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I Budgeten för Sverige inräknat miljoner13är utgörsca som av
Sjöfartsverkets interna FoU. Exkluderas denna för bättre jämför-
barhet med de övriga länderna, omfattar statligt och finansieradEU
FoU inom sjöfart år.7-12 miljoner per

Tabell 7 FördelningFoU finansieringav-

SVERIGE NORGE FINLAND ISLAND DANMARK
Industri och 50% 20% 20% 10%-
Sjöfartsverk
Stat 30% 65% 50% 100% 60%
EU 20% 15% 15% 30%-
Totalt 100% 100% 100% 100% 100%

Källa Nordisk Transport årskonferensForsknings 1998
Sjöfartsverkets ingårFoU i Sverige industri.

Fördelningen medel i Norge reflekterar de norska insti-t.ex. attav
tutionerna ofta knutna till universitet. I Sverige kan SSPAär t.ex.
betraktas universitetsrelaterad eller insti-ettsom som
tut/kunskapsföretag. SjöfartensEtt exempel Analys Institutärannat

samlade verksamhet drygt 4 miljoner kronor därochomsättervars
Sjöfartsverket betydande finansiär uppdragsgivare.ochär en

Sjöfartsbranschens Utbildnings- och Forskningscentral SUF vid
Åbo Universitet fristående år30 gammal institutionär en som om-

12 miljoner årsek och finansieras universitetensätter ca per som av
med 12 och resterande årligenvia uppdrag. SUF utbildarprocent ca
2 000 i brett utbildningsprogram. SUF deltar för närva-ettpersoner
rande i 8 olika EU-projekt.

Tabell 8 FoU Fördelning medelav-

SVERIGEINRIKTNING NORGE FINLAND ISLAND DANMARK
Universitet 55% 20% 35 % 10%30%
Institut 80% 20% 70%- -
Kunskapsföretag 45% 45% 70% 20%-
Totalt 100% 100% 100% 100% 100%
Källa: Nordisk årskonferensTransport Forsknings 1998
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ändåTrots de brister finns definitioneri kan konstatera attsom man
universiteten får betydande andel forskningsmedlen framför-en av
allt Sverige.

2.3 Sverige

Med förlusten varvsindustrin sjöfartsforskningen ochhar pro-av
duktutvecklingen i Sverige hamnat kraftigt efterkälken. Framför-
allt har de utvecklingsprojekt forsknings.k. tillämpad varvenson
drev tillsammans kunskapsföretagenmed rederierna, hamnarna och

helt försvunnit. verksamhetKvar blev mycket begränsadnästan en
finansieras NUTEK.som av

Näringens inverkan forskningen följaktligen ii Sverige upphörde
med nedläggning och i takt med rederierna skarstort attvarvens ner

sina förhållande,tekniska avdelningar. tillsamman: medDetta att
det i Sverige finns tilluniversi-tradition koppla forskningenatten

och deras utbildning, lommuni-har skapat allvarlig brist iteten en
kationen mellan näringen Forskningeni övrigaoch universiteten.
nordiska länder väsentligt tillämpad och involverar olikaär mer
institut och kunskapsföretag. Utvecklingen i de norciska län-övriga

gåttderna har därför i rakt riktning jämfört Sverige.med imotsatt
19973Den svenska i transportforskningstatens engagemang var

enligt Forskningspropositionen:

KFBA 173 miljonerE1

Banverket 100 miljoner

Vägverket 200 miljonerE

Sjöfartsverket miljoner0E1

Luftfartsverket miljoner0El

3 Bilaga Ny trafikpolitiken,Kurs i SOU 1997:35, sid 227
4 KommunikationsForskningsBeredningen
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Vad gäller Banverkets och Vägverkets FoU-budget bör uppmärk-
gårbetydande del till verksamhetsnära utvecklings-attsammas en

arbete. gårUppskattningsvis hälften tillFoU-budgetenca av sam-
hälsmotiverad och kompetenshöjande forskning vid högskolor och
forskningsinstitut.

Sjöfartsverket i princip helt avgiftsñnansierat och 1997 uppgickär
FoU utgifterna till miljoner13 kronor. Medlen användes i hu-ca
vudsak till de isbrytarna och avgasreningsprojekt d.v.s internanya
projekt.

KFB finansierade sjöfartsforskning1997 för miljoner3,2 med
tyngdpunkt säkerhet. NUTEK huvudfmansiär det Skepp-är av
stekniska delvis utbildningsforskning, medärprogrammet, som en

budget 2,5 miljoner kronor, från60 kommeren procentvarav
näringen. Den totala statliga finansieringen sjöfartsrelateradav
forskning har därför legat kring miljoner5-6 år med huvudsak-per
lig inriktning "utbildningsforskning" och teknik. Ekonomisk och
samhällsorienterad forskning har i princip saknats helt.

analysersOmfattande frågeenkäter och i Sverige visar tydligt att
dagens svenska forskning inte kommer de mindre och medelstora
företagen tillgodo. Förhållandena för de teknikorienteradestörre
svenska sjöfartsföretagen skiljer sig dock. Attityden i rederinäringen

negativ till den s.k. utbildningsrelateradeär forskningen. Däremot
efterfrågas väsentligt pragmatisk och näringsrelaterad ut-en mer
bildning.

finnsDet inbyggd konflikt mellan den akademiska och ut-en mer
bildningsrelaterade forskningen och den väsentligt kortsiktigamer

kommersielltoch orienterade tillämpade forskningen bedrivssom av
institut och kunskapsföretag. Det märks speciellt i där detNorge
pågår kontinuerlig och bred debatt inriktningen och fördel-en om
ningen forskningsmedlen. Debatten positivt tecken i sig ochär ettav
saknas i Sverige.

5 ÖresundsregionenKälla: framtida Europeiskt maritimt centersom
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rederienkäten,Av genomförts i anslutning till föreliggardesom rap-
framgick 15 i och rederi-engagerade FoUport, att attpersoner var

investerade drygt miljoner i för4 FoU och köpte 2extenterna egen
miljarder. den totala omsättningen miljoner fö deAv 24 35ca
rederier svarade gick tillendast 0,03 % FoU. den mycketTrotssom
låga FoU satsningen rederiernasvarade 19 betydelsen FoUattav IV
för konkurrenskraften stor/mellan.är

I KFBs forskningsprogram, augusti 1998 sjötranspoter harfornya
detta förhållande uppmärksammats. FoU där bredare defini-ges en
tion enligt råderdet försla-inom EU och i enlighet medsynsätt som

i den sjöfartspolitiska Sjöfzrtspro-utredningen 1995.senastegen
har inte tilldelats specificerade ñnanseringenmedelgrammet utan

sker inom KFBs övriga program.

Bristen specifikt forskningsprogramnationellt med torviktett
tillämpad forskning i samarbete med näringen allvar-mycketär ett
ligt hot långsiktiganäringens konkurrenskraft.mot
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åtgärder3 Kunskapshöj ande

Sjöfartsnäringen näring har marginaliserats kraftigt intesom men
desto mindre den strategisk vikt för Sverige. Förär stor attav ga-

näringen konkurrenssynpunkt adekvat utbildning ochrantera en ur
FoU verksamhet frågor.krävs därför fokusering dessa

Eftersom näringen i hög sjö-grad rekryterar sin blandmanagement
befälen ocksådet väsentligt utbildningdenna kan integrerasär att
med högskolornas utbildning områden.och FoU inom dessa Vidare

det absolut bådekrav utbildningsforskning relaterat tillär ett att
högskolorna och tillämpad pås.k. forskning baserat främst kun-
skapsföretagen igång sammanhålletkommer under nationelltett
program.

dag finnsI inget entydig och totalt sektoransvar för sjöfarten, en
nationell matrisorganisation, sjöfartsnäringensvilket leder till att
speciella kompetensbehov inte kommer kunna ochatt garanteras att
konkurrenskraften sikt försämras ytterligare.

Utbildning

Det mycket begränsat elever behöverantal utbildas förär ett som
den svenska sjöfartsnäringen relationi till den totala gymnasie-sett
och högskoleverksamheten i landet. Antalet elever i sjöfartsrela-all
terad utbildning i gyrrmasie- och sjöbefälsprogrammen i hög-samt
skolan i övrigt kan uppskattas till 500. sjöfartsrelateradel Deca
utbildningarna hamnar därför lätt i skymundan.

Detta allvarligt förhållande eftersom STCW-konventionenär ett
krav påställer anpassning utbildningen till de internationella be-av

hörighetskraven och de internationella sjöfarsrnarknadema stäl-att
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ler unika krav utbildningen de behörighetsmässigautöver rent
kraven.

Management-, ekonomisk-, finansiell-, teknisk-, logistik-Od
kompetens relaterat till sjöfartsnäringen kommer kävas i alltatt

måsteomfattning samtidigt utbildningen uppiylla högstörre ensom
grad högskolemässighet.av

långsiktigtFör kunna konkurrenskraft krävsstärka näringensatt
Bådebetydande kunskapshöjande åtgärder. Högskoleverket och

Erik Nordström har i sina utredningar givit exempel kompetens-
höjande åtgärder och förändringar i organisation och för-ansvar,
slag tillsammans med tillutredningens analyser liggersom egna
grund för följande sammanställning.

sjöfartsutbildningar ocksåFör det viktär största näralllav en
kontakt upprätthålls.med branschens företrädare medförDessutom
de internationella reglerna betydande för näringen med-attansvar
verka i tillämpade utbildningsmoment.

Upprätta fond Rechreföreningadministreras Sveriges0 en som av
och finansieras föreningens medlemmar för bekostaattsom av
lönekostnaden under utbildningstiden.

Höj kvaliteten och på gymnasieskolans energiprogramstatusen0
så sjöbefál kan därifrån.rekryterasatt

Utveckla antagningsrutiner information, lämplighetstester mm0
för öka rekrytering förmågastudenter ch motiva-medatt av
tion genomföra studieprogrammen aktivtoch sedermeraatt ver-
ka inom sjöbefalsyrken och kringliggande näringar.
Öka andelen kvinnor i utbildningsprogrammen.0
Kvalitetssystem tilloch utrustning: Arbeta helamed kopplingar0
högskolans kvalitetssystem och till fartygens kva.itetssystem

STCW-95, varvid särskilt kurs- och utbildningsplanersamt ut-
formas så den internationella konventionens krav tydliggörs.att
Fullfölj anpassning utrustning till kraven i STCW-95 samtav

utnyttjande utbildningsinvesteringar. Utvecklagemensamt av
Marinensamarbeten med och Kustbevakningen.
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Utveckla lärarfoitbildningen:0
-ämneskompetens via forsknings- utvecklingsprojekt,och
-pedagogisk kompetens via kurser och seminarier,
-yrkeskompetens via tjänstgöring i yrkesbefattning.
-stödja forskningsanknytning,
-yrkespraktik tjänstvia ombord,
-samverkan med övriga nordiska sjöbefälsskolor och Marinen.

Fartygsförlagd utbildning: Utveckla intern organisation för0 ge-
nomförande tillämpad utbildning fartygsförlagd utbildningav

Ökamm. antalet platser för fartygsförlagd utbildning och ge
möjlighet till godkänd praktiktjänst sjöbefälsstudenterför
fartyg andra nationaliteter svensk Marinens ochän samtav
Kustbevakningens fartyg.

Sammanför samverkande utbildningsmoment till studie-större0
områden. motsvarande ltuvudämnen inom andra högskoleut-

Ökabildningar. omfattningen utbildningsmomeitt ärav som
för nautisk och maskinteknisk utbildning.gemensamma

Internationalisera utbildningen0 genom:
Internationella utbytesprogram för lärare och studenter,-
Praktikplatser fartyg med engelskspråkiga handledare,-
Utländska gästlärare,-
Ökad engelskspråkigandel kurslitteratur.-
Utländska studenter-
Utveckla forskningsprojekt i samverkan med andra institutio--

ner.
Förstärk ledarskapsutbildningen inom utbildningsprogrammen.0
Ledarskapsutbildning förekommer i liten omfattning och bör

tydlig betoning i kursplaner och undervisning.göras genom
Utveckla Studieformer för ökad högskolemässighet bl.a0 genom
studenternas självständiga studiemoment projektarbeten, exa-
mensarbeten etc..

Sjöfartsrelaterad högskoleutbildning inom ekonomi, juridik,0
teknik bedrivs olika Universitet och högskolor. Dennamm
bör koordineras.
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Forskning och utveckling

l Norge enbart inom tillämpad forskning tekniskmed främstsatsas
inriktning miljoner år.5 Därtill kommer betydande insatserper av
näringen. Dessa har varit förbetydelse inte minststorprogram av
förmågan kunna tillgodogöra sig sjöfartsprogram.EUsatt

I Finland har Utbildningscentralen finansieras med 10-15 %som av
frånmedel universiteten och uppdrag utbildningocaresten genom
samarbete med dessa och näringen kunna del 8 54tagenom av av

sjöfartsprojektEUs inom 4:e ramprogrammet.av

I Danmark Sjöfartsstyrelsenhar tagit initiativet till utvecklings-ett
i samarbete mellan Köpenhamn Skåne.ochcenter

Fokusering och insatserna i de viktigaste konkurrentländerna inom
tillämpad forskning följaktligen väsentligt i Sverige.är större än

Under Nordisk årskonferensTransport Forsknings Island i augu-
sti 1998 framkom intresse för FoU mellansamarbetestörreett ett
de nordiska länderna i framtiden.

Utvecklingen inom östersjöområdet ocksåhar lett till växandeett
samarbete mellan institut i regionen inom tillämpad forskning. Ex-

Åboempel detta Utbildningscentralen i i alltär störresom om-
fattning sig sådanti samarbete.engagerar

För kompensera den brist uppstått med nedläggningenatt som av
föroch näringen skall kunna tillgodogöra sig växandeattvarven ett

internationellt samarbete sjöfartsrelateradinom tillämpad forskning
bör i tillägg till KFBs nuvarande insatser och sjöfartsforsknings-

nationellt för tillämpad miljo-forskning 25ettprogram program
årSEK skapas finansieras med 50staten procentner per som av

och näringen med 50 %:

Programmet bör ha följande inriktning för stärka konkurrens-att
kraften i näringen:

Maritim teknologi bas för innovation.0
Säkerhet och miljö för ökade framtida krav.mötaatt0
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Logistik, värdeskapning i den totala transportkedjan närmare0
integration med lastägare.

Global operation och ledning förståelsenöka för problem med0
styrning global verksamhet.av
Marknadsdynamik och förståelsekundrelationer bättre för0
marknader, förbättrad förmåga till marknadsföring.

Maritim kompetens industriell drivkraft förståelsebättre0 som
för den betydelse spridning kunskap har för hela näringen.av
IT appliceringar sjöfaiten.inom0

Sektøransvar för Sjöfartsverket avseende utbildning och F oU

För kunna skapa fokusering sjöfartens närings- och kon-att en
kurrensförhållanden både kostnads- kompetensmässigt bör desamt
sektorsansvar i dag Sjöfartsverketligger utvecklas. Rege-som
ringen bör initiativ till förtydliga sådant nationellt sektor-ta att ett

för utbildning sjöfartssektomoch FoU inom omfattande:sansvar

Planering utbildningsprogram.0 av

Samordning kursmoment enligt behörighetskrav.0 av

Fördelning platser för fartygs- och verkstadsförlagd utbild-0 av
ning handledarutbildning.samt

Harmonisering sjöbefälsskolornas utbildningsplaner, antag-0 av
ningsnormer, kompetenskrav för lärare och kunskapskrav för
elever.

Fortbildning sjöbefäl vidareutbildning sjöfolkoch med0 av av
lägre behörigheter.

Dimensionering utbildningamas antagning.0 av

Formalisera utökat samarbete med World Maritime Univer-ett0
sity.

Utreda förutsättningarna etablera för sjöutbildningallatt ett0
säkerhetscentrum, dit den formeri skilda ochgemensamt nu

olika platser bedrivna säkerhetsutbildningen kan samlas.
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Undersöka förutsättningarna för nordiskt, eller svenskt,ett0
simulatorcentrum för internatsundervisning och medavancerat

särskilt utbildade lärare enklare simulatorutrustning fortfa-bör
rande finnas de enskilda så sådanläroanstalterna, träningatt
kan med teoretiska studier.varvas

Fördela och administrera nationellt tillämpadfårett program
forskning i samråd med KFB, NUTEK och näringen.

Aktivt medverka i ansökningar i EUs ramprogram.

Eventuell finansiering tekniska riskprojekt.0 av
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1 Inledning

En viktig och generell karakteristik för rederiverksamhet är att:

den relativt kapitalintensiv,ärEl

anläggningarna, fartygen, likvid andrahands-omsättsEI en
marknad,

fraktpriserna och fartygspriserna såväl för nybyggt- and-ü som
rahandstonnage, fluktuerar kraftigt.

En hög andel egenfinansiering och riskspridning blir nyckelfaktorer
för kunna uppnå långsiktig överlevnadsförmåga. Aktörernaatt en
behöver ha gedigen kunskap hur de skall finansmark-om agera
naden för bådesöka passivt och aktivt kapital. Kapitalmarkna-att
den har under de årenlO till 15 genomgått förändring-senaste stora
ar.

Utvecklingstakten inom analysmetodik och för de produkter isom
dag används kapitalrnarknadens aktörer kan kopplas till denav
snabba utvecklingen inom informations- dataområdet.och Det har
blivit viktigare för rederinäringen förstå vad detta innebär ochatt

sin verksamhet till dessa förändringar långsiktigtföranpassa att
säkerställa tillgången låne- riskkapital.och
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Kapitalmarknaden2

Nedan kort presentation kapitalmarknaden, uppdelad igörs en av
lånekapitalmarknaden riskkapitalmarknaden, fokusoch med lagd
de förändringar sjöfartsnäringen.har varit relevanta för Isom ana-
lysen och beskrivningen kapitalmarknaden har AGL Structuredav
Finance i Stockholm lämnat betydande bidrag.

Kapital har blivit lättrörligt i takt marknaderna avregle-med attmer
informationsflödet ökat, beteende förändrats ochrats, spararnas

hårdnat.konkurrensen kapitalet Utvecklingen har drivits delsom av
mellanhänder marknaden mäklare, infor-handlare, börser och
mationssystem, dels placerarna själva. årUnder har detav senare

aktörer marknaden uppkommit uppsjögenom nya en av nya
sparformer alternativ till det allt mindre attraktivautgörsom
banksparandet. Fondsparandet har ökat dramatiskt och konkurren-

mellan fondbolagen hård.ärsen

En trend placeringsportföljerna tenderar bli ochär att att mermer
tvådelade. Placerarna laborerar aktier,med mix cykliskaen av
konjunkturkänsliga placeringar med vinstpotential, ochstor en
ökande andel obligationer låg försö-med mycket kreditrisk, dedvs.
ker hitta blandning högriskaktier lågriskobligationer.ochrätt av

En effekt detta alltmer kapital till deär störstaöveratt styrsav
börsaktierna, låneinstrumenten,till de och säkraste medstörstasamt

volym och omsättning i andrahandsmarknaden. Likvi-störst störst
diteten mycket viktig, dvs. möjligheten säljakunna snabbtär att

påverka priset. Därtill kommer det internationella kapi-utan att att
talet idag mycket lättrörligt, inte minst de amerikanska pensions-är
fonderna.
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Lånekapitalmarknaden2.1

Den internationella kreditmarknaden har under de åren10senaste
genomgått förändringar. Bankernas traditionellt prioriteradestora
ställning utlånare har successivt undergrävts kombinationsom av en

avregleringar och ökad konkurrens från nischaktörer.av nya
Tidigare har bankerna i de flesta marknader haft oligopolställ-en
ning, vilken tillsammans med bristfällig information lånta-en om

lett till prissättning lånekapital ofta baseratsgarna en som
tillgång efterfråganoch kapital hos bankerna och endast i be-av
gränsad omfattning verklig betalningsförmåga och kreditrisk hos
låntagarna. Det har tillsammans med erfarenheter från bankkrisen
lett till bankernas långivare, både institutioner, företagatt och pri-

har blivit försiktiga och ställervatsparare kravstörremer numer
låntagamas finansiella ställning.

Konkurrensen hushållens sparkapital har också bidragit tillom att
tvinga de institutionella kapitalförvaltarna/placerarna ändra sinaatt
placeringsbeslut. Detta ställer krav och bättre informa-nya mer
tion både avkastning och risk, vilket ökar kravet de bolagom

önskar lånekapitalattrahera direkt kreditmarknaden.som

Placerarna kräver i allt högre grad förståelse för hur deras kapital
låntagarnaanvänds de vill ha "transparens" så självade skallav att

kunna bedöma risken i sin placering. Det gäller inte minst ban-när
ken lånar lånaroch dessa vidare. Bankens långivare villupp pengar

hur banken bedriver utlåning,sin vilket ställerveta kravstörre
kunskap och kommunikation generellt. Detta kan problemettvara
för mindre rederier verksamhet kräver relativt kapitalin-storavars
satser.

De obligationsplacerarna har idag väl såstora goda redskap och
kunskaper för bedöma kreditrisk låntagarehosatt banken som en
har. Kravet och det faktum låndirekt billigaretransparens att är
har lett till utveckling där placerare i ökande omfattning lånaren ut
direkt till slutanvändare, inblandning banker eller andrautan av
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finansieringsinstitut. Denna utveckling kallas disintermediation, dvs.
eliminering mellanhanden.en av

Detta har inneburit mycket antal "långivare" haratt ett stort nya
tillkommit kreditmarknaden, då institutioner och placerare kan

långivare direkt låntagaretill inblandning vanligautanagera av
banker. Avskaffandet mellanhänder effektiv prissätt-av ger en mer
ning krediter eftersom konkurrensen har ökat.av

2.2 Rating

De internationella ratinginstituten, Standard Poors, M0odys,
m.fl. har traditionellt haft betydelse den internationella ka-stor
pitalmarknaden liten betydelse i Sverige, förutom det gälltnärmen
rating våraoch banker. Detta harstaten största ändrats efter-av nu

fler låntagare lånar och direkt placerarna.storasom mer mer av
Ratinginstitutens uppgift kreditbedöma lån.är Deras uppdrags-att
givare placerarna. gårDet jämföraär ratinginstituten med ban-att
kernas kreditavdelningar. Ratinginstitutens metod för kreditbe-att
döma global, vilket medför allaär placerarna, de befinneratt änvar
sig, kan relatera till ratingen och bedöma risken i placering uti-en
från ratingen för specifikt lån.ett

Ratinginstitutens makt har ökat, vilket särskilt tydligt låneka-är
pitalmarknaden där bankerna blir och beroende rating-mer mer av
instituten synpunkter. Detta fåkan till följd ratinginstitutenatt, om

rederinäringen har blivit riskfylld, dettaatt omedelbartanser mer
kommer slå igenom bankernas kreditgivningatt rederier.mot

2.3 Riskkapitalmarknaden

Med riskkapital vanligen det kapitalet; det ägarnaavses egna av
tillskjutna kapitalet, balanserade vinstmedel och avsättningar av
vinstmedel till beskattade och del obeskattade för när-av reserver,
varande 72 aktiebolagI det aktiekapital och iär partrcderi-procent.
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andelskapital. Ibland betecknas också lånekapital riskkapi-er som
tal, oftast lånavseende säkerhet eller bristande säkerhet. Enutan
avgränsning denna frånkapital det kapitalettypav senare av egna

använda begreppet riskvilligt kapitalär samlingsterm föratt som en
lånkapitalet och eller med bristande, säkerhet. Begreppetutan,egna

riskkapital inskränks till och mellankapital. Med mellankapitaleget-
förlagslån, konvertibla förlagslån och skuldebrev med optionavses

teckna aktier. Ett formellt beskriva vad risk-sättatt ärattmer som
kapital utgå från den förmånsrättsordningär gäller vid obe-att som
stånd. Att vad riskfyllt kapital eller frågaär ärange som en om

förmånsrättsordningvilken kapitalet intar vid obestånd,ett samt en
bedömning säkerheternas marknadsvärde vid försäljning. Attav en

kapital ofta benämns riskkapital utesluter utlånatinteeget att
kapital kan riskeras.

Riskkapitalmarknaden betraktar, enligt flera marknadsbedömare,
rederiaktier med skepticism. Näringen har till mycket delstor stor
baserat sin framtida vinstutveckling, ibland överlevnad, köp och
försäljning fartyg i stället för framgångar i själva kärnrörelsen.av
Likheten med den svenska fastighetsmarknaden under 1980-talet är

säljauppenbar, fastigheter varje år för fatta nybygg-att runt,
nadsbeslut inte kommer kassaflödesmässigt elleratt runtsom
överhuvud lönar sig inte fastighetsvärdena går myckettaget om upp

långoch under tid. Sjöfartsnäringen har inte infriat de högt ställda
förhoppningar både näringen och riskkapitalmarknaden haft,som
vilket svåraredet i dagensgör allt konkurrensutsatta kapi-att mer
talmarknad locka till sig riskkapital.mer
De ökade kraven information och ställs ka-transparens som av
pitalmarknaden svåra uppfylla sjöfartsnäringen.är Somatt av ex-
empel kan den skog dotterbolagnämnas och/eller sidobolag, vil-av

vanligtvis kringgärdarken rederierna och dess Särskilt risk-ägare.
kapitalmarknaden känner osäkerhet inför dessa företagsstrukturer.

Fondförvaltare och andra placerare sitt första urval "trubbigt"gör
och talar i generella cykliska företag, Asien, shippingtermer el-av

därförUSA,ler svårthar inom respektiveatt attman segment
djupare i fåtal aktier. Konsekvensenän blir under vissaettmer att
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perioder köper gårallt köpa inom shipping, under and-attman som
perioder någraköper bara shippingaktier, dåoch främstra man

de volatila, dvs. de varierar tiden.är Res-övermest mestsom som
"för tråkiga" för motivera löpande bevakning. bety-är Dettaten att

der svåraredet blir svårareoch för andra bolag deatt än stora
börsbolagen attrahera riskkapital riskkapitalmarkanden tillatt
för bolagen rimliga åtminstonepriser under perioder då inteman-
tillhör bransch för Ovanståendepopulär stunden.är ären som san-
nolikt orsakerna till aktiemarknaden tenderar behandlaatt atten av
alla rederier lika.

Resonemangen kring riskkapitalmarknaden kan tyckas gälla bara
börsnoterade påverkarrederier, mindre onoteradestora ävenmen

redare. Detta beror samspelet lånekapitalmark-mellan risk- och
lånekapitalmarknadennaden. Om upplever rederinäringen risk-som

fylld och osäker, kommer kravet riskkapital nyemissiongenom-
aktiemarknaden fråneller det mindre rederiet ökaägarna attav

vid investeringar och omfinansieringar.

På gång minskar riskkapitalplacerarnas intresse för ship-samma
ping, eftersom det krävs mycket riskkapital vid investeringar. Ett

riskteoretisksynsätt synpunkt verkar ologiskt, intesom ur men
desto mindre dåverklighet den enskilda placerarenär uppleveren

avkastning hans placering kan försämras, jämfört med vadatt
han fåttskulle ha eller fårvad han helt andra placeringarannars
han Det finns uppenbar risk näringengör. hamnar i situatio-atten

fården inte några lån för branschen har för lite riskkapi-att attnen
tal fåroch den inget riskkapital eftersom den får några lån.inte

2.4 Anskaffning kapitalav nya-
möjligheter

För tillfredsställa och kapitalmarknadens ökade kravmäta haratt
modeller utvecklats för analysera och simulera risk i företag medatt
utgångspunkt från kassaflöden i hela verksamheten och variationer i
dessa tiden. Detta direkt konsekvensöver den bety-storasom en av
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utlåningssituation.delse kassaflödet i Modellerna ärsom ges en en
kombination traditionell företagsanalys. optionsvärderingsteknikav
och ratingmetodik.

Principen beskriva kassaflöden i hela verksamheten olikaär att
nivåer och med hänsyn till deras variation eventuella samvaria-och

beståndsdelar utifråntion. praktiken bryts rörelseresultatet i deI ner
faktorer kassaflödet.styrsom

I antaganden och simuleringar utnyttjas oberoende marknadsinfor-
mation, för studera historiska i företags vikti-mönstert.ex. att ett

marknad och makroekonomiska samband mellan tillväxt,gaste
fraktrater, konjunkturcykler, valutor Historisk mark-räntor, m.m.
nadsinformation diskuteras tillsammans företagetsmed egna upp-
fattningar nåoch för fram före-till analysattprognoser en som

både förstårtagsledningen eller uppdragsgivaren hur den kommit
till förtroendeoch känner för.

Målsättningen genomföra analys redare, kreditgi-är att en som av
aktieägare, "kapitalmarknaden" såoch andra upplevspartervare,

objektiv möjligt gåroch använda tiden be-överattsom som som
slutsstöd vid beslut nyinvesteringar, förvärvskalkyler, infört.ex. om
upphandling krediter, kreditbeslut och i lednings- och styrelsear-av
betet m.m.

Denna kassaflödesbaserad analysmetodik det förs-kantyp av vara
viktiga för sig och kapitalmarknadensnärma mötata, steget att

gårkrav. visserligen hävda alltid gjorts,Det detta haratt att men
soñstikgeringsgraden har ökat teknikutvecklingen denmed och öka-

tillgången information. kompetensde Det ställer kravstora ny
följaför kunna med i utvecklingen.att
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3 Finansiering de svenskaav

rederierna

1 Partrederier

Antalet registreringar partrederiavtal har årunderav nya senare
varit visas nedan.som

Tabell 9. Registrerade partrederier, år.

98 97 96 95 94 93 92 91 °0 89

7 20 12 14 12 9 12 25 30 47

Antalet aktiva partrederiavtal går inte fastställa, då avalen inteatt
alltid förs registren fartygen säljs.när Det heller nte alltidärur

avtalen registreras.som

Partrederiet driftsform inom rederinäringen ofta i denomnämnssom
klassiska, romerska sjörätten, partrederiets försvinnermen ursprung
djupt ned i förhistorisk tid. l Norden partrederiet vinlig bo-var en
lagsform för hednatidens vikingaskepp och den Irland
1260-talet upprättade och lagsamlingenrätts- Gragas imehåller
utförliga bestämmelser partrederiet. Senare under 1200-taletom
återfinns liknande. omfattande bestämmelser partrederiet i olika,om
nordiska sjörättsliga dokument.

årsI 1667 svenska sjölag återspeglas partrederiet i allt såväscntligt
det idag fungerar knutet till visst fartyg med deläganassom ett per-
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sonliga delade deras tillskottsplikt och fria förfogande-men ansvar.
andelen.tillrätter

Den naturliga grundtanken dåmed partrederiet liksom är att ettnu
fartyg sjöresa sådantoch och riskfyllt företagandeär ett stort atten

mångadärtill krävs intressenter. Förr bidrog partredarna till farty-
tillkomst skjuta till byggnadsmaterial, arbete ochgets attgenom

bidrarNumera partredarna borgensâta-med kontanter ochpengar.
ganden.

Partrederiet inte juridisk enkelt bolag.är närmastutan etten person
Ett partrederi kan endast omfatta fartyg.enda Omett samma
partredare identiskt lika andelar i flera fartyg ändåbildar varjeäger
fartyg särskilt driftskollektiv. Fram till dess partrederiavtaletett re-
gistrerats hos sjöfartsregistret partredarna solidariskt obegränsatär

åtaganden.ansvariga för alla Efter registrering blir delat iansvaret
varjerelation till partredares ägarandel fortfarande obegränsat.men

Det delade blir dock vanligtvis endast teoretiskt eftersomansvaret
kroditgivare normalt kräver solidarisk borgen alla partredare förav
finansiering fartyget och partrederiets verksamhet. Om verksam-av
heten går med förlust måste partredarna tillskjuta kapital eller sä-
kerheter förhållandei till respektive andelstal.

Eftersom partrederiet inte juridisk kan det inte hellerär en person
Rederiets seglationsöverskott fördelas mellan partredarna itaxeras.

förhållande till deras andelar och beskattas hos varje partredare för
sig. bestårPartrederiet människor företag,ellerav en grupp som

önskar investera i fartyg. Varje partredaregemensamt ägerett en
andel i fartyget och denna andel fungerar skattemässigt rö-som en
relse.

Partredarmötet huvudredare, alla partredarnasutser väg-en som
driver fartyget och sköter affärsrörelsen partredarmötetnar av

och i partredaravtalet bestämda villkor, fördelar resultatet,samt
Ärvinst eller förlust, mellan partredarna. frågadet underskottom

får partredarna använda sin andel för de skattemässigagöraatt av-
skrivningar, just hans kan bära. Regler för hur partrederipartsom
skall fungera finns inskrivna sjölagen,i dessa regler dispo-ärmen

frångåssitiva d.v.s. kan och med partredaravtal.ersättas
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Sveriges Redareförening har samlat information varför nä-om
ringen använder partrederi företagsform och partredarnasom om
såg några åtgärder skulle kunna företagsformengöra at-som mer
traktiv.

På frågan fården första antal olika Svaren berorettman svar.
företagens eller privatpersonernas individuella förhållanden. Där ett
företag partredare företagsformen braär sättett attser man som
sprida riskerna. Vid individuellt delägande privatpersonav ser man
ibland företagsformen ofta alltför individuellt riskta-ett stortsom
gande. Samarbetsformen naturlig och bra. Det bra förärses som
verksamheten känner personligtägarnaatt ett ansvar.

skäl tillEtt privatpersoner kvarstår i partrederivärlden och rein-att
varit partredare länge, hamnar iärvesterar att man, om man en

besvärlig skattesits fartyget säljs. Likviden vid försäljningenom
räcker inte både lånalltid till för betala och skatt. svårtDet äratt

sig partrederi.att ta ettur

Som fördel konstruktionen kangörs rättatt sätt,en anges om
stå ansvarig bara för lån.den delen Var och görettman egna av en

också sina skattedispositioner via avskrivningar. Juridiken äregna
enkel. Det behövs bara enkelt avtal med hänvisning till sjölagensett
regler för reglera ansvarsfördelningen, vilket partredarnaatt gör att
slipper långa krångligaoch förhandlingar.

fördelEn upplever partrederierna de kan blanda olikaatt typervara
från anställda till börsbolag och har inget krav styrelse.ägareav

möjliggörDetta breddande kapitalbasen för investering.ett av en
På den frågan åtgärderandra kan företagsformengöraom som mer
attraktiv vanligastedet individuell skattefråga, nämli-är svaret en

möjligheten kvitta förlust lön. seglande delägareFöratt motgen
gäller inkomsten för arbete ombord inte räknas lönatt utansom

rederiintäkt. Seglande delägare tvingas sin andel viaäga ettsom
aktiebolag. Detta upplever partredarna onödig komplikation.som en
Seglande delägare kunde vid inträdet i partrederiet självt.ex.
välja formen för deltagandet- rörelse eller lön.
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Det kan uppkomma problem majoritetsägarenstora i slutetom av
året säljer fartyget. Minoritetsägare kan då hamna i svår skatte-en
sits med beskattningen reavinsten eller ofördelaktigt förhand-ettav
lingsläge vid diskussioner reinvestera i partrederi.att ettom annat

måsteDetta inomgöras beskattningsår. Här kan fartygs-samma
fonder till hjälp, framför allt för mindrestor partredare ochvar en-
båtsrederier. Alternativet skulle enligt redarna tonnagebeskatt-vara
ning.

Den främsta anledningen till det finns partrederier i Sverige,att
det skattemässigt intetrots att premierat,är partrederietär att är

den naturliga samarbetsformen för sjömän, vill del i ochägasom
påverka skötseln det fartyg de arbetar på.av

3.2 Skeppshypotekskassan

Svenska Skeppshypotekskassan bildades 1929 och har uppgiftsom
medverka vid finansieringatt rederiverksamhet bedrivsav som av

svenskt rederi eller utländsk juridisk ägarmässigtav en person som
eller dominerassätt svensktannat rederi.av
Kassan lämnar huvudsakligen långa lån till år.15 Kassansupp
verksamhet regleras i frånlag 1980.en
Kassan har offentligrättslig ställning och har ställt garantierstaten
till vissa belopp för verksamheten. Kassan får låna till 70%ut upp

pantvärdet, i särskilda fall till 80 %. låntagarenOmav men ärupp
rederi med svenskt mindre fartygett kan detta sträckas till 90 %.ut

Kassan har någonlängre formell regel hur gamla fartygen fårom
årenUnder har kassans utlåning varierat enligt följande:vara.

Tabell 10. Skeppshypotekskassans utlåning, 000 000 kr.

1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
0492 4 072 4 258 4 324 3 993 4 887 3 995 2 197 9341
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Skeppshypotekskassan har spelat väsentlig roll för den svenskaen
sjöfartsnäringen framför råderallt det brist kapital. Idag harnär
den internationella finansmarknaden genomgått förändringarstora

innebär kassans traditionella ifrågasättas.roll kan Rederi-attsom
näringen dock relativt kapitalintensiv vilket medförär det kanatt
finnas svårigheteravsevärda finna finansiering, särskilt iatt sam-
band med introduktion teknik. Vidare finns det också problemav ny
förknippade med rederinäringen i sysselsättningssammanhangatt
består många småföretag, i kapitalsammanhang kanav men ses som
medelstora företag. Detta ställer krav finansiell kunskapstora en
och kommunikation kan svår uppnå i de mindre rederi-attsom vara
erna.

Av de 35 rederier frågeenkäten det 3 speci-svaratsom var som
fikt kassans roll och menade den betydelsefull.tog attupp var
Personal kassan ocksåsköter Rederistödsnämndens löpande
uppgifter.

3.3 Befintliga avskrivningsregler

De svenska skattereglerna relativt liberala. Fartyg och andra in-är
fårventarier skattemässigt skrivas under fem år.periodav en av

Avskrivning kan med antingen 30göras % restvärdet eller 20 %av
anskaffningskostnaden. Sveriges Redareförening rekommenderarav

sina medlemmar tillämpa avskrivningstid år.tjugo vilketatt en
alltså 5 % anskaffningskostnaden.motsvaras av av
Vid skattereformen 1991 fick alla branscher och näringar "betala"
skattesänkningen. Rederinäringen fick avstå från kontraktsavskriv-
ningar och fartygsfonder. Av neutralitetsskäl ansågs det angeläget

beskattningen likformig och vissa företag elleratt näringarattvar i
inte favoriserades. Likformigheten skulle säkerställa skattesys-att

inte subventionerade vissa branschers efterfrågan före-temet
tagskapital.
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Generellt enskilda fartyg inte jämförbaraär med anläggnings-sett
tillgångar med lång varaktighet i traditionell industriell eller in-
frastrukturell mening. Det den funktionär fartyget ut-snarare som
för skall långsiktig. En funktion kan lösas flerasom ses som som av
olika fartyg längre tid.över Här finns dock gradskillnader ochen
utbytbarheten väsentligt lägre i industrisjöfartär och specialsjö-tex.
fart. Där kan fartyg sysselsättas i trafik åri 10-15ett samma som

del i integrerad logistikkedja inom skogsindustrin. Dessaen Lex.en
fartyg graderas också ofta under sin livstid. För dessa fartygupp
går det för avskrivningstideratt ända årtill 30argumentera upp
ekonomisk livslängd. Men för dessa fartygäven anskaffningstid-är
punkten väsentlig för konkurrenskraften. Detta motiverar ett annat

skatteperspektiv.synsätt ur

Större rederier kontinuerligt förnyar sin flotta och alltid harsom ett
outnyttjat avskrivningsunderlag har bättre möjligheter tillgodo-att

sig nuvarande avskrivningsreglergöra små.de Ett mindreän rederi
eller rederi förnyar sitt långamedett mellanrum, hartonnagesom
inte möjlighet. För dessa stårrederier idag två al-typersamma av
ternativ till buds. Företaget kan välja förvärva fartygatt ett nytt

år äldre för såett högresamma avyttras sättattsom ett nytt
avskrivningsunderlag och likviditetsskäl. Det andra alternativetav

betalaär skatten realisationsvinstenatt med risk för inte kun-att
kompensera detta med lägre anskaffningskostnad i framtiden.na en

Det första alternativet med forcerad anskaffning kan leda tillen ett
högre anskaffningsvärde vad skulle falletän vidsom ettvara
skattedrivet förvärv. Det andra alternativet leder till avtappning av

Ävendriftskapitalet. rederier råkakanstörre för motsvarandeut
situation då dessa säljer och nyinvesterar i serie fartyg. Skat-en av

skapar alltså inlåsningseffekttesystemet i främst mindre rederieren
samhälls- långsiktigoch konkurrenssynpunkt oönskad.som ärur

redaren möjlighetAtt anskaffa fartygen till lägsta möjligaattge
anskaffningskostnad och någon skatteavbränning, förstärkerutan
effekten andra konkurrensförstärkande åtgärder.typer Härav av

Sjöfartspolitiskakommer utredningens 1995 förslag återinattom
fartygsfondernaföra i bilden. i
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3.4 Kompletterande regler för

beskattning

Frågan företagsbeskattningens betydelse för konkurrenskraftenom
fåtthar sjöfartspolitiskauppmärksamhet i den debatter. Vissastor

inslag i företagsbeskattningen har betydelse för rederiemas in-stor
vesteringsbeslut och också möjligheternadärmed till modernisering
och förnyelse den svenska handelsflottan. förstaDet handlarav
hand fonderingsmöjligheter Påför finansiera fartygsinlöp.attom
detta kan företagsbeskattningen för enskilda rederieri vissasätt
lägen ha betydelse påverkaoch längre sikt näringeis kon-stor
kurrenskraft.

Avgörande vid alla investeringsöverväganden vilket kassaflödeär
beslutet resulterar Kassaflödet in- utbetahingar,ochär nettot av
det vill effekten företagets likviditet. Kassaflödet bättreblisäga
med fonder. dagensI använder rederierna avskrivninglr översystem

förplan kompensera för reavinster. Det inteär nämntsatt som oxan
fåbåtsredaren.alltid tillämpbart för tillgångUtan till fondar som

tillåts utnyttjas lågkonjunkturi tvingas rederierna sina iiveste-göra
ringar fraktraterna stigit kraftigt för investeringsktlkylennär att
skall ihop. kalkylEn oftast tidsmässigt begränsat till 5-ärsom

år10 och ofta bygger årsantagande 2-5 timecharerett om som
räcker för balansera det förväntade amorterings- och ränebeho-att

under kalkylperioden.vet

Klarar inte rederiet lånetned omnttningi tillräckligamorteraatt
rederiet obönhörligt för lågkon-negativ "cash flow" iexponeras en

junkturen. Syftet fartygsfondermed skapa förutsättningar förär att
lågkonjunkturinvesteringar i låga.fartygspriserna medDetanär är

andel fonderat kapital för hållakunna behtvetstor atten nere av
fraktinkomster lågkonjunkturen.i Fartygsfonder bör därför gilla för
investeringar i nybyggt likväl andrahandsttnnage.tonnage som
Speciellt viktigt det för mindre rederier med fartyg, dessaär

utnyttjasällan kan överavskrivningar eller hinner med göraatt ny-
årinvesteringar försäljningen den inte undergörssamma som om

inledningen redovisningsåret.
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Fartyg skall säljas priserna höga. d.v.s. i högkonjunktur,när vil-är
ket ofta innebär äldre fartyg skrivits ned kraftigt säljs ochatt som
skapar reavinster och därmed tvingar fram nyinvesteringarstora

åtgärdereller andra för fram avskrivningsttnderlag.att ett nytt
Genom enbart avskrivningsmöjligheter skapasgynnsamma rea-
vinster i högkonjunktur läge, vilket tvingar fram investeringar tillett
onödigt höga kostnader. Det innebär i realiteten i slutändan sub-att
ventioneras lastägaren och Medan det enskilda fårrederietvarven.

väsentligt mindre kapacitet investerad krona. Fonder bör där-ut per
för positivt inflytande investeringsbeteendet. Dessutom blirettge
resultatet fond sannolikt rederiet utnyttjar skatte-utan att störreen
kredit förvärv fartyg eller andra skattekonstruk-statenav genom av
tioner vad skulle varit falletän investeringarna hade kunnatsom om
koncentreras till årde 1-3 fartygspriserna låga. Samma fe-ärsom

gäller för nybyggnation däräven kommer oftast kulmennomen men
prisutvecklingen efter fraktraternas och andrahandsprisernas

Det innebär timing för nybyggnadskontrakttopp. rätt oftastatt ett
marknadenär Fonder kan alltsånär är sämst. sänkta kost-som ge

nader och förbättrad konkurrenskraft.

30
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Figur Bild på den typiska fartygspriscykeln någrai segment..
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investeringstidpunktBeroende fartygstyp och storlek kan rätt
från någon miljon till 20-30innebära variation i priserna USDen

förmiljoner instrumentUSD. Fartygsfonder kan användas ettsom
läng-sina kapitalkostnaderrederierna skall kunna sänka överatt en

för timing iförutsättningarperiod. Rederierna skulle med bättrere
ochinvesteringarna väsentligt effektivarekunna förvalta sitt kapital
ochkonkurrenskraft stärksdärmed skattekrediten. Rederietsäven

därmed expansionsmöjlighetema.även

dåinlåsningseffekt, deAvsaknaden fartygsfonder skapar enav
vågar nyinveste-mindre rederierna ofta risken iinte kan eller ta en

försvårar uppgraderingring eller utbyte sitt Dettatonnage. avav en
förse-miljö- detoch säkerhetssynpunkt, samtidigttonnaget somur

hållerintroduktionen teknik och tillbaka kompetensut-nar av ny
konkur-vecklingen. motivet rederinäringsUtöver stärka svenskatt

framstår därförrenskraft lägre kapitalkostnader fondergenom som
klart fördelaktigt miljö- Fonderna kanoch säkerhetsperspektiv.ur
med konkurrensstärkandeandra ord betraktas ekologiska ochsom
och bidrar till förnyelse och modernisering flottan.av

fartygsfonder.invändningar och risken missbruk Detförmot av
införandethar i olika sammanhang redovisats invändningar mottre

fartygsfonder:av

anläggningstill-Befintliga tillåtergenerella Skatteregler, att0 som
gångar år, tillräckliga.skattemässigt skrivs femav anses

samband med miss-Risk för det allmänna undandras skatt iatt0
bruk regler.systemetsav

fårrederinäringenInförande fartygsfonder innebär att0 enav
skattesyste-frånbranschspecifik lösning, tankenett avsteg om

enhetlighet.mets

viktig fartygsfonder får inbjudaEn aspekt inte fusk ochtillär att
kringgående överlåtelserskalbolagsaffärer, koncerninternagenom
och liknande transaktioner. hindra otillbörligAtt skatteplanering är

fråga teknik för lagstiftaren.en om

skatt företagsvinster. frånFöretag betalar Dessa vinster kommer
den löpande årliga företaget, frånverksamheten i ytterligt sällan
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avyttring maskinparken. Avyttring rörelsefastighetei kan dockav av
förekomma, dåberor i allmänhet förändring verksam-men en av
heten i rörelsen. Ett rederi måste med oförändradäven verksamhet
förnya "maskinparken" jämnamed mellanrum.

Att beskatta sådan förnyelse innebär beskattning driftska-en en av
pitalet och medför verksamhetens finansiella minskar.att utrymme
Ianspråktagande fond innebär direktavskrivning anskaffav moten
ningspriset fartyget och avskrivningsunderlaget minskas medatt
motsvarande belopp. Detta medför möjligheten till framtidaatt av-
skrivningar begränsas. Avsättning till fartygsfonden såledesär en-
bart överbrygga fråntidensättett avyttringenatt gammaltettav
fartyg till anskaffandet inte undgå skatt.sättett nytt; ett attav
Med nuvarande riskerar särskilt de mindre rederiernasystem att

sitt driftskapitaltappas vid fartygsförsäljningar. Istället börav
rederierna stimuleras till och möjlighet fondera realisations-attges
vinster i lämpligtväntan tillfälle förvärva föratt nytt tonnage att
kunna utnyttja svängningarna i fartygspriserna. De gamla fartygs-
fonderna hade inte något syfte investeringen till kon-att anpassa
junkturförloppet, överlämnade investeringsbeslutet tillutan ägaren.
Beroende de prissvängningarna i branschen kan återin-stora ett
fört med fartygsfonder ocksåsystem "motkonjunkturellt"ettges
syfte för stimulera till investeringar fartygsprisernaatt låganär är

Åoch därmed bidra till förstärkt konkurrenskraft. andra sidan
skulle det innebära form styrning timingen investeringaren av av av

kan effekt.motsattsom

detI gamla avskaffades 1991 skullesystemet nyanskaffningsom
ske inom år. Denna period kunde efter tillståndtre från Riksskatte-
verket förlängas med ytterligare år. I överensstämmelse medtre
svängningarna i konjunkturen, lämplig tidsperiod fem åttaär tillen
ar.
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4 Sammanfattning och
kommentarer

Problemet småde och medelstora rederierna destöter närsom
skall emittera aktier lånaeller till fartyg inte det sak-ärett attnya

kapital utlåningsinstitutenmarknaden. Enligt det i ställetärnas
brist brist projekt kan tillräcklig avkastning.som ge

Det huvudmomentet den fundamentala skillnadenutgör ärsom
utlåningsinstitutensmellan investeringen skall täckasattsyn av

ofta kortsiktigt kassaflöde. och redarens betraktar fartygetett som
långsiktig investering huvudproblemet.utgörsom en mer som

Med de omvärlds- och marknadsförsättningar idag bedömssom
råda inom den internationella sjöfarten saknas det läng-översett en

period årminst 7-8 inte investeringsmöjligheter. Vadre som
saknas efterfrågan långsiktigaplaceringar i projektär en pga.
den osäkerhet förknippad med alla de värderingarärstora som som
ligger bakom långsiktiga projekt.

fåDet finns investerare kansätt tex. statensom samma som som
långsiktigamed s.k. infrastrukturella investeringar där livs-operera

tiden kan sträcka sig mellan år,20-40 precis i fartygsfallet.som
friaDen kapitalmarknaden kortsiktig vilket bidrar till ochär stora

snabba svängningar mellan olika placeringar.

Internationella rederier med fartygsportföljer bådehar kun-stora
skap och kontakter helt andra möjligheter hantera dessaattsom ger
problem det lilla rederiet ofta hänvisat tillän lokal bank-ärsom en
kontakt och personliga relationer.
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I tider med god tillgång kapital, låga och småmed skill-räntor
nader Iånekostnaderi mellan bankerna har Skeppshypotekskassan
ingen betydelse förstörre tillgodose rederinäringens kapitalbehov.

Däremot kan Skeppshypotekskassan spela betydelsefull roll fören
framför de mindre och medelstora rederierna finansierings-när
marknaden kortsiktigt karakteriseras återhållsamhet lånegiv-iav
ningen.

Kassans rådgivningsfunktion i fmansieringsfrågor kan också stär-
kas liksom dess kapacitet långsiktigt vid finansieringatt agera av
fartyg för mindre och medelstora rederier. För klara sådanaatt
uppgifter krävs också kassans kompetens det gälleratt när mark-
nadsbedömningar stärks.

Möjligheten Skeppshypotekskassanatt i samverkan medgenom
finansmarknadens skapa rnellankapitalbolag/fondparter ett bör
också undersökas. För denna placerare det viktigttyp är ris-av att
ken och avkastningen väl definieradeär och analyserade enligt kän-
da modeller i förväg. Ett alternativ också bör undersökas ärsom en
utvecklad specialinvesteringsverksamhet. Till skillnad mel-mot ett
lankapitalbolag bara lämnar lån, kan investeringsbolag, för-som ett

lämna förlagslånutom och erhållaatt löpande avkastning lånet,
ellererhållaäven aktier teckningsoptioner aktier i rederiet. Detta

lämpligareär för börsnoterade rederier eller rederier i framti-som
den kan tänkas någon aktiebörs.noteras Ur investerarnas per-
spektiv skall investeringsbolaget attraktivt alternativ tillettses som

köpa vanliga rederiaktieratt börsen eller direktinvestera iatt
fartyg.

Grundförutsättningen och det kan specialinvesterings-göra ettsom
bolag attraktivt för både investerare och rederinäringen, dettaär att
är verkligt kunskapsföretagett med shippinginriktning. Bolaget kan
rekrytera mycket kompetent utnyttja och bevakamanagement samt
makro-, kapital- och shippingmarknadsförändringar. Bolaget skulle
arbeta i nätverk, både inom och Sverige och initierarutom och delta
i strukturaffarer inom branschen En hög kunskapsnivå i kom-mm.
bination med anpassad information skulle minska den upplevda ris-
ken och därmed avkastningskravet.
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stärkaförkanviktig insatsoch mycket göras attEn somannan
överlevnadsförmågan förlångsiktigadenkonkurrenskraften och

fartfgsfon-införarederiernamedelstoramindre ochfrämst de är att
sedanår förfleraunderså kanrealisationsvinsterder atatt sparas

andrahandsfartygfartygsåväl nybyggdaåterinvesteras i som
skattcincita-då viadetveksamtkontraktsavskrivningS.k. är mera

tidpunkti kon-vid felnybyggnadskontraktkan driva framment
inyinvesteringirvidunderlättadetjunkturcykeln. kanDäremot ny
vil-flottm,moderniseringochpåskynda förnyelseteknik och aven

infytandebegränsadeeventuelltdetvärdekan haket änstörreett
fraktmarkmdernahanykontaktering kantidigarelagdensom

generellt.

ñnanserings-betydelsefullspelat sin rollPartrederier har ut som en
i vissskatteskäl oclvidarepartrederier leverExisterandeform. av

islapassjöfart. Nyadriversåmån tradition länge intressenterna
samarbeeformhuvudsakomfattning ibegränsad somavsom en

skäldärför ingafinnsnäringen. Dethistoriska i atthar starka rötter
nuvarande regler.förändra
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Rederienkäten

Enkätunderlaget omfattar 35 rederier med 24 miljarder i omsätt-ca
ning och 5000 anställda. I vissa delar dock Svarsfrekvensenär väl
låg och det finns anledning försiktig med slutsatserna.att vara

1.1 Anställda och utbildning

Fördelning baserat 35 rederier-
Kategori Antal Andel%
Totalt 4966 100
Var ombord 3891av 78

Kapten 423 8
StyrmanA 176 4
StyrmanB 112 2
Söingeqiörer 234 5
MaskinA 123 3
Maskin B 66 1
Övrigt befal 164 3
Matros 872 17
Motor 311 6
Övrigt 1530 31
Praktikombord 292 6

Varav i land 766 15
åjöbefal 99 2

Civilekonom. 139 3
Civilingenjör 14 O
Gym. 3-årig 672 14
Gym. Z-årig 142 3
Övrigt 127 3
Praktik i land 13 0

Kategorinövrigaombordomfattar2 farjcrederierstörre
Uteslutsdessaminskar till 300anställda.posten
Kalla SjöfanensAnalysInstitut Research
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1.2 Fördelning kostnaderav

Rederienkâiten visar tydligt enskilda rederier kan ha mycket storatt en
variation i hur kostnaderna fördelar året syftesig under beroende

företaget,med Kapitalkost-ägande eller drift, verksamhet.samt typ av
naden frånlvarierade besvarade% till 40% bland de rederier35 som
enkäten, driften l0-40% och arbetskraften 2-800/0.

1.3 Särregler

Rederienkäten i korthet följande synpunkter regelverk ochgav
särbestämmelser där förändringar borde göras:
Tekniska

enhetliga fartygsinspektioner har kvalitetssäkratsEl -
Bostadskungörelsen fördyrar Linder svensk flaggE
Sjöfartsverkets gårregler internationelladeutöverD

Arbetsrättsliga mm
Omodem lagstiftning, Sjölagen, Sjöarbetstidslagen
Sjömanslagens särbestämmelser vid sjukdomE t.ex.
Färjeavtalen grundade storsjöavtalen det jäm-intetrots att
förbara verksamheter
Fartområdesbestämmelserna och därtill hörande bemanningsför-I:I
ordning

1.4 åtgärderFörslag till

I rederienkäten fanns det möjlighet lämna synpunkter delsatt
kostnadsänkande- kompetenshöjandeâtgärderoch i anslutning till
utformningen handlingsprogram för öka rederiemas konkur-ett attav
renskraft. Nedan redovisas kort några värderingar ellergörautan att
prioriteringar enkäten framkomna synpunkter:av
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Organisation/ansvar
Inrätta SjöfartsministerD en

sjöfackEttD
Kostnader/Intäkter

Harmonisera arbetsrätten med EUD
Möjliggör tillfälligt anställda ombordD svenska fartyg till lokala
vilkor, s.k. TAP-avtal.
Sänkta hamnavgifter
Bryt stuverimonopolet
Ökad skiftgång i hamnarna
Avgifter efter lastat/lossat ton
Ingen kanalavgift i Göta kanal
Avgifter till Sjöfartsverket för höga, skattefinansiera Sjöfartsverket
Isbrytning bör betalas statenav
Lättare lotscenifikatatt
Sänkta lots- och sjöfartsavgifter
Ta bort särbestämmelser till IMO/EUanpassa-
Upprustningsbidrag för äldre fartyg
Fartygsfonder eller tonnageskatt
Ersättningsfonder för fartyg
Kontraktsavskrivningar
Slopad bolagsskatt
Statliga garantier vid nybyggen

Kompetens/management
Centralt behörighetsregister inom EU
Ökad ledarskapsutbildning
Bryt barriärerna ombord i kollektivavtal
Staten bör bestrida kostnaden för elevplatser ombord
Skapa högskola för sjöfartenen
"Uppmuntra" kadettsystemett
Internationalisering utbildningen och FoUav
Projektbidrag
Bättre utrusning i skolorna
IT, teknik, lasthantering, säkerhet och miljöforskning af-samt
färsinriktad FoU
Motivation och individutvecklingD
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2 Intervjuer med underleverantörer

Nedanstående tabell visar de utrustningsleverantörer inter-som nar
vjuats:

ABB Fläkt Marin-
ABB Stal-
Consilium

FKAB
Helmatik AB

profilInexa
KaMeWa
Kvaemer Ship Equipment
Nohab/Wärtsilä

McGregor
Ramnäs Kätting
S Man-
FRÅGA 1

andel årsomsättningHur sektorndeninomstor av er marna
härrör normalt från försäljning till fartyg svezskamed ägare
eller beställare Vilken årsomsättningerz 1996 deninomvar

sektornmarina

Företagens omsättningen till svenska ägare/beställae ligger i
genomsnitt 10-15 den% totala omsättningen inomav som
den marina sektorn för lågsamtliga företag cirka3,3 miljar-
der.
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l
l

FRÅGA2

Påverkas Er försäljning tillsvenska fartyg registrerasom om
utländsk flagg

Nio företag menade någondet inte spelade roll fartygenatt om
flaggade TvåEn svarade han inte visste. svarade ja,ut. att varav

menade försäljningen påverkadesendast marginellt. Denatten
andre två påpekadedessa vikten utflaggning innebärattav av
andra krav fartygen kvalitet och säkerhet.

FRÃGA3

Påverkas försäljningEr svenska rederierjlyttar immed-sinaom
kontor till utlandet

På frågadenna fyrasvarade standardiseradenej produkter,
försäljning direkt varv. De svarade ja, motiverade dettamot som

imed att:

Närheten till kunderna försvinner, vilket innebär risken att tappa
kontakten med rederierna, och möjligheten till kontakteratt nya
minskar.

Någon uttryckte det direkt innebar minskat kundunderlag.att ett

Det kan innebära försämrade konkurrenssituationer föräven
svenska utrustningsleverantörer, eftersom rederiema hamnar

andra utländska leverantörer.närmare

En tyckte det lika med kundunderlag försvin-att ettvar som
95ner .

En menade detta endast hade praktisk fördel, och detatt atten
kommer ändå.braatt
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FRÅGA4

Är rederierfcirenlzet viktitgför kompetensen Ertföretagi

Ett företag svarade rederierfarenhet viktigt för kom-inteatt var
företaget.ipetensen

Bland de andra, svarade menade rederierfa-ja, de flesta attsom
renhet viktigast inom försäljning, kon-teknisk utveckling,var
struktion och service. erfarenhetDenna sättetttyp av ses som

frånfeedback rederier, laha kontakt,att sätt näraett att
relationer, och kunna kundens behov.möta
FRÃGA5

Har Ni rekryterat personal tidigare liar arbetat svenskaisom
rederier

Tre svarade nej. I de fall där personal rekryterats, har detta skett
främst inom: försäljning, marknadsavdelning och framför allt
teknik.

FRÅGA6

Samarbetar formelltNi eller informellt med svenska rederier i
produktutvecklinger

ÖvrigaTvå svarade nej. tio svarade ja. Samarbetena skeuppges
följande sätt:

projektEl genom gemensamma
diskussioner tekniska lösningar infonnelltEl om

fårrederierna komma med förslag utrustningsföretaget1:1 som
utvecklar

direkta uppdragm som

Dessutom framkom det mellan utrustningsleverantören ochatt .
trederiet förs ständig dialog utvecklingstencenser.en om

Samarbete för Någongrunden teknisk utveckling. .ses som
.de lever samarbeten. Samarbetent.o.m. att ävenuppger ses

viktigt behov.sättett stämmaattsom av
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FRÅGA 7

Samarbetar Ni med svenska högskolor eller universitet i Er
produktutveckling

Alla, svarade de samarbetar svenska högsko-medutom atten,
lor/universitet. Samarbetena sker projekt, konsulterande,genom
beställningar utredningar Någraoch examensarbeten.av uppger

de har dialog med höskolor. De flesta samarbeten skertätatt en
med tekniska högskolor.

FRÅGA 8
Samarbetar medNi andra svenska utrustningsleverantörer
Två svarade nej.
De samarbetar detgör att:som genom

order ihoptas
produktiongemensam

erfarenheter utbyts
utbyte vilka gällerom normer som
andra utrustningsleverantörer fungerar diskussions-som
partner
teknisk utvecklingD
marknadsföringD

Dessutom kan det så andra utrustningsleverantörerattvara
fungerar kunder eller underleverantörer.som

FRÅGA 9

Har behovNi ökat samarbete med rederier, högsko-av
lor/universitet eller kollegor

ökatFyra samarbete inte behövdes för tillfället.att ettuppgav

tyckte dettaDe viktigt, gjorde detta bakgrundsom motvar av
rollden samarbete med rederier vad gäller erfaren-näraettsom

Äveneller förhet marknadsandelar betydel-spelar.att mera
för teknisk utveckling nämndes.sen
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FRÅGAIO

kompetensutveck-vilka områden behovInom har Ni störst av
ling

Antal
Teknik

IT

Marknadsföring
Personalutveckling
Finansiering
EU-bestämmelser

FRÃGAII

kompetensonzrå-Vilka dessanyrekryteringsbehov har Ni inom
de årenden 2-3;tär/naste

på,svårfrågaflesta väldigtDe denna attatt svaravaruppgav
några nyrekryte-finns direktasamtidigt det inteattmen uppgav

ringsbehov.

framtiden sadesfall finnasI de nyrekryteringsbehov iuppgavs
svårtorderingången. förutsägadessa bero detDetta gör att

behovet.

teknikområden nämndesDe möjliga för nyrekrytering varsom
svårt ioch försäljning. dock detEn att tagatt varuppgav

kompetent folk marin teknik.inom

FRÅGAl2

bidravilka svenskaforskningsitzsatserInom områden kan ökade
till konkurrenskraftigtErtföretaggöraatt mer

föreslog satsningarTre svarade de inte visste. De övrigaatt
produkter.främst rörde derasteknisk utveckling egnasom
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FRÃGAI3

Vad Ni allmänt de svenskaanser utrustninggföretagensom
utvecklingsmöjligheter Kan näringen med nuvarandeväxa
lönsamhet, resursstruktur och konkurrenyförzttsättttittgar Om
inte, vad krävs för åtgärder

På denna fråga varierade väldigt mycket. De flesta ansågsvaren
dock näringen kundeatt medväxa nuvarande struktur. Några av
problemen och föreslagna åtgärder återges i korthet nedan:

Nackdel andra länderD gentemot har subventioneradsom en
skeppsbyggnadsindustn.
Stor skillnad FinlandD därmot Lex. varvsindustrin stöd tillger
marknadsföring, de bjuder in tillatt mässor.genom
Inte bra redamaD bort.är vägom
Flytta marknadennärmareD där fartyg byggs, Fjärrant.ex.
Östern.

Stöd med forskning ochD utbildning.
Det krävs strukturering branschen,D av ex. genom samman-
slagningar.

långsiktigaKlara spelregler såD vad kommeratt vetman som
hända i framtiden.att

FRÅGA14

Avslutningsvis Hur påNi den svenska rederinäringenser-
Vilka områden Ni svenska rederier böratt prioriteraanser upp

för bli konkurrenskraftigaatt framtidenimer

Sju stycken ansåg de inte tillräckligtatt insatta frågai dennavar
för kunnaatt l övrigt framkomett följandegott priorite-ge svar.
ringsförslag:

LogistikD
Reducera kostnader och kunnaD konkurrera villkorsamma

övri ländersom ga
Förnyelse flottanD av
Drift, bemanning och finansieringD
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