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statsrådetTill chefen föroch

Kommunikationsdepartementet.

Regeringen bemyndigade chefen förden 15 maj 1997 Kom-
munikationsdepartementet tillkalla utredare med uppdrag attatt en
utreda sjöfartens kapitalsituation.struktur- och

Med stöd bemyndigandet maj lands-förordnades den 22 1997av
hövdingen, generaldirektören Birger Bäckström ut-numera som
redare.

utsågsTill sekreterare 26 maj Edin.den 1997 Bertil

utsågsTill sekreterare Niklasden 9 december 1997 ek.mag.även
Bengtsson.

Till förordnades den 22 maj 1997 departements-experter
sekreteraren Margaretha Granborg vid Näringsdepartementet, av-
delningsdirektören Stig vid Närings- teknikutvecklings-Näsman och
verket, förre verkställande direktören vid Skeppshypotekskassan
Lennart Petersson och avdelningsdirektören Vieweg vid Sjö-Lars
fartsverket.

Utredningen har antagit Utredningen sjöfartens struktur-namnet om
kapitalsituationoch SSK-utredningen. första betänkandeEtt

SOU 1997:171, Den svenskflaggade handelsflottans konkurrens-
kraft överlämnades till regeringen den 21 november 1997.

Jag överlämnar härmed effekternabetänkandeett av av-om
skaffandet taxfree den juli 1999.1av

Mariestad 25 1998.mars

Birger Bäckström
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Sammanfattning

frånSverige transportförsörjningssynpunkt betraktaär att som en
delenDen importvolymernaochstörsta export- transporterasav

fartyg. Färjetrafiken strategisk betydelse för inte baraär av
industrins för turistnäringens transportbehov ochäven utgörutan en
viktig del den svenska handelssjöfanen.av

anspråkDet vanskligt med träffsäkerhet beskriva konse-är att
kvenserna Svårighetentaxfree avskaffas den juli 1999.1attav
ligger bl.a. i bedöma hur marknaden och aktörer kommerdessatt

i då uppstår.den situation Regelverket är ännuatt agera nya som
oklart. förändringar påverkaAndra farjetrafiken,kommer att t.ex.
Öresundsbron, förändringar skatter alkohol och tobak ochav
ändrade införselregler.

Jag har vid min analys konsekvenserna taxfreeförsäljningensav av
avskaffande inte funnit några påtagliga strukturella effekteratt
behöver befaras. Intäktsbortfallet blir betydande för fleradock
färjerederier samtidigt frånkonkurrensen andra länder medsom
väsentligt lägre färjeområdet.kostnader tilltar vissEnäven
förändring trafikmönstret ocksåkan förutses.av
Mina generella bedömningar följande:är

Färjerederiernas intäktsbonfall blir besvärande stort.0

Priserna för måstegodstransporter färjorna höjas med0
genomsnittligt knappt 15 %.ca

Vissa färjelinjer fårkan komma ned, medan andraläggasatt0 ny
sträckning och tidtabeller.nya

Sysselsättningen för beräknasmellan 700 och 1 2000 personer
försvinna, beroende hur punktskattereglema utformas.
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trafikerarrederiernatillkommer500Ytterligare somom0
praktisktdetFinland inteSvealandsområdetSverige, anser-

land.tredjesin trafikallmöjligt lägga motatt om
färjenäringeninomförsvinnerarbetstillfällenYtterligare 300ca0

Öresundsbron.genom
inte.transportförsörjning hotasIndustrins0

befaras.intebehövernäringsliveteffekterNågra strukturella0
någonipåverkas inte störreSverigetillTuristströmmarna0

omfattning

blirväglastbilstransporternaökningmarginellvissEn av0
följden.

stöd.drivaskunnaintesiktKvarkentrafiken kommer utanatt0
liksompubIic-serviceintresse,Kvarkentrafiken kan ettses som

därförFinland bör gemensamtSverige ochGotlandstrafiken.
åretrunttrafik.för säkratrafikupphandlingöverväga attav

utrikes-svenskadenförbetydelseavgörandeFärjetrafiken har en
Konkurrensenhandelssjöfarten.viktig delochhandeln utgör aven

skälfinnsDetfärjesektorn.inom attökasannoliktkommer att
sikt övervägautvecklingen ochföljauppmärksamt att en

sjöfart. Detstödberättigadfärjesjöfart ochlikabehandling annanav
lämnaRederinämnden,samråd mediSjöfartsverketåligger att,

konkurrenskraft,färjenäringenssvenskadenårliga redovisningar av
svenskadenhelainnefattaruppdragetförinom somramen

konkurrenskraft.sjöfartsnäringen
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1 Uppdraget uppläggningenoch av

arbetet

Enligt direktiven jag kapital-skall utreda sjöfartens struktur- och
situation med inriktning de mindre och medelstora rederierna.
Direktiven områden jag särskilt belysa; denskalltar treupp som
svenska sjöfartsnäringens konkurrenssituation, effekterna denattav
skattefria försäljningen upphör och slutligen och kapital-struktur-
situation för i första hand de mindre medelstora rederierna.och
Första delen SOU 1997:171, handelsflottansDen svenskflaggade
konkurrenskraft" tillöverlämnades regeringen den 21 november
1997.

Detta betänkande effekterna den s.k. taxfree-attavser av
försäljningen upphör vid halvårsskiftet 1999. Enligt direktiven skall
jag samlad de effekter avvecklingenanalysgöra en av avsom
taxfreeförsäljningen skapar för industrin fárjesjöfarten".och För att
bilda mig uppfattning enskilda färjerederiers olika struktureren om
och strategier har jag träffat rederierför derepresentanter stora som
trafikerar våraSverige, berörda branschorganisationer i Sverige och
grannländer, likväl berörda ministerier. harJag även möttsom
företrädare för den svenska industrin och fackföreningama.

Det finns krafter inom EU-länderna för beslutetverkar att omsom
avskaffa taxfreeförsäljningen dem jagskall skjutas Fleraatt upp. av

sådanaträffat har utgår frånintressen. betänkandeJag i detta att
beslutet avskaffa julitaxfree kommer verkställas den 1att attom
1999.

Jag vill dock här frågan. förredovisa vad jag har erfarit i Skälen att
förlänga frånundantaget anförs det skalltaxfreeförbudet är att:som
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rederinäringenEU,inomkonsekvensernatill utredatid attges
strukturomställninggenomföra dentid förytterligarebehöver att

kommeri Europa,regioneroch de attnödvändigblir somsom
arbetslöshet.högredan harsådanadrabbas, är som

alla EU-enighetkrävsbeslutaskunnauppskov skallFör avatt ett
ochrederinäringenförföreträdaremedvåra kontakterländer. I

förväntanredovisatsdethar atti olika länderministerier omen
Hur,inom EU.uppskov närfråganaktualiseraskallTyskland om

oklart.initiativ kommer ärsådantframförallt tasoch attettom
uppskovsannolikhetenidag bedömagår heller inte ettattDet att av
bedömauppdragmittutanfördet fallerverklighet och attblikan

Sverige.föruppskovvärdetochangelägenheten ettav
måsteavvecklas. Mantaxfreeeffekternaskall belysaJag attav

visadärförvillJagsammanhang.i sittsakeralltiddock sätta
Sverigeifärjesjöfartenpåverkatharnågra makrofaktorerde somav

visar1999. Jagjulikrafti den lträdertiden innan beslutetunder
följer efter dettamöjligheternågra de ochhotdessutom somav

beslut.
efterPeriodenförePerioden

taxfreeavvecklingentaxfreeavvecklingen
Ändrade införselreglerkronanDepreciering 00 av
ÖresundsbronÅtstramning klarärfinanspolitiken 0av0

implementerasValutaunionenEstoniakatastrofen 00
SolassäkerhetskravSkärptaEU-medlemskapet, bl.a.Effekter 00 av

avgifterskatter ochHarmoniseringinförselregler° Nya av0
Ändrade EU-medlemmarEventuella° tullregler nya0

och efter taxfreeFöreFigur

utarbetaSAIInstitutAnalysuppdragit SjöfartensJag har att en
ifärjenäringenhandlarbetänkande. Merpartentill dettabilaga om

Färje-synnerhet.ifärjemarknadensvenskaoch denallmänhet
omfattassjöfartspolitiken ochisärbehandlatsnäringen i Sverige har

från SOU1995utredningensjöfartspolitiskainte dendärför av
ochnäringenbeskrivninggjort1995:112, vilket har aven

beräkningarbilagandelResterande ärmarknaden nödvändig. avav



arbetet 3SOU Uppdraget och uppläggningenl998z49 av

utifrån från färjerederiereffekterna vilka gjordaär somsvar
Sverige frågor ekonomisktrafikerar natur.av

förtaxfreefrågans betydelsehar i detta betänkande försökt visaJag
enskildaeffekternarederierna. bedömtde svenska Jag har
svenskafärjenäringen, denregioner för sedan kunna bedöma huratt

påverkasindustrin, turistnäringen och miljön kommer att av av-
nationellagrundar sigvecklingen taxfree. Mina bedömningarav

och regionala perspektiv.

taxfreeförbudetsfåttsärskild uppgift jag belysaEn har är attsom
förhållanden ieffekter Kvarkentrafiken, bedrivs under somsom

Kvarkentrañkenfrån färjetrafik.vissa hänseenden avviker annan
har särskild uppmärksamhet i mitt arbete.ägnats
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Taxfree2

visa deochtaxfreehistoriken bakom ävenskall nedanJag ge
taxfree bortkraftträder iregler närtolkningar jag de tasgör somav

TaxfreeUnionen.Europeiskainom denländeri trafiken mellan
förskattefrittsäljalagligti detinnebär korthet är attatt varor

färjor, flygplanexempelvisiland,ellerpersonligt bmk, ombord
skattefritt.flygplatseroch

kvanti-följandetillbegränsaddockförsäljningenskattefriaDen är
resenär:teter per

vin2 literstarkvin2 literl liter sprit el. 00
de toilette0,25 liter50 parfym eau00 gram

tobak250cigarrer el.cigarriller el. 50100200 cigarretter el. gram0
tillnämndatidigaredeandrastarköl ettHögst 2 liter änsamt varor0

800 kr.värdesammanlagthögsta av

finns i dentaxfreeförsäljningentillbakgrundenhistoriskaDen
internationellahadesjöfartenskattefriatraditionella status som

Chicago-konven-Två konventioner,1800-talet.underredanvatten
utvidgadefrån 1954,York-konventionenfrån ochtionen 1944 New

ochinternationelltfartygförsäljningmöjligheten till vatten
konventionernasockså Bäggetill flygplatser.rättighetersammagav

nationellaresandet gränser.syfte underlätta överattvar
direktivetz. Taxfree-sjättes.k.k i detartikel 28regleras iDetta

förmomsbeskattningfrånbefrielseomfattarinom EUreglerna

1994:200mervärdesskattelagen3 kap. 30e §
2 ändringarViktigamaj 1977.17Rådsdirektivet den77/388/EEG: Sjätte av

94/5/EEG.I/EEG och92/19l/680/EEG, li direktivet b1.a.:är
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flygplan.ombordförsäljning fartyg och förReglerna befrielse
från punktskatter ombord fartyg och flygplan finns i artikel 28,
direktiv 92/ 12/EEG.

Varubeskattningen inom bestårEU punktskatter exciseeng.av
duty och/eller mervärdesskatter moms, VAT. jag iNäreng.
denna skriver taxfree från bådajag befrielse skatterna,text avser

EU enligt artikel 9 i Romfördraget tull-ärannatom anges. en
union. Tullunionen omfattar all handel med innebäroch attvaror
tullar import och alla avgifter med motsvarandeexport, samt
verkan förbjudna mellan medlemsländerna.är syfteI harmon-att
isera reglerna för varubeskattningen inom unionen därförantog

ändringEU:s ministerråd 1991 i sjätte direktivet, vilketen
harmoniserar metoderna för och 1992 ändringuttag av moms, en
till, innebär regler för hantering punktskattersom gemensamma av
inom EU fr.o.m. 1993.

Undantagen från direktivet flera och olika till sin karaktär.är
Taxfreeundantaget och det undantag tillåten införselrörsom av
beskattade till Danmark och Finland tidsbegränsade. Detärvaror
finns också territoriella undantag. Dessa medför ipermanenta
skatte- och tullhänseende taxfreeförsäljningen till resande till ochatt
från dessa områden kan fortsätta efter den 30 juni 1999 ochäven
dessutom import från dessa områden i förekommande fallatt utsätts
för EU:s tullmur. Möjligheterna till fortsattyttregemensamma
taxfreeförsäljning naturligtvis förär turismen medangynnsam
tullmuren negativ för de aktuella områdenasär näringsliv. 1 direk-
tiven från 1991 och 1992 flera territoriella undantag T.ex.anges
Helgoland D, Ceuta E, Kanarieöarna E, Melilla E, Livigno
I och Lake Lugano I. I samband med Finlands medlemskap i EU

Ålandkom räknas till denna utredningens perspektivUratt grupp.
detta väsentligt eftersom trafikär internationellt vattensom passerar

med destination i land utanför behållerEU tredjelandstrafik de

3 Direktiv 9 l/680/EEG.
4 Direktiv 92/12/EEG.
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Införselreglernataxfreevaror.försäljningförvillkorennuvarande av
heller.intetredjelandstrafik förändrasfråntaxfreevarorför

taxfree-konsekvensernastuderagår attutredningMin att avut
vissagjortjaghardetkunnaupphör. För göraundantaget an-att

medbeläggstolkasskallregler närolikahurtaganden varornaom
skatt.

villkorenDe2.1 nya

förreglernagällerdetbristermånga ochoklarheter närfinnsDet
taxfree-praktiskt närbeskattasskall kunnahur rentvaror

olikaimyndigheterBerörda1999.juliiförsäljningen upphör
för denregelverkutarbetatinteSverige, hardäribland ännuländer,

18dock dentillsatteregeringensvenskahanteringen. Denpraktiska
Översyn förförfarandereglernautredning1997december aven

skallbl.a. över1997:152direktivm.m.punktskatter, pro-sesom
ombordförsäljningförskattestatusenvianteringsförordningen och

1998.oktoberiredovisasskallUtredningen1999.juniefter den 30
följande.innebäridag finnsreglerDet som

Moms

inomreglernaskall ärgäller hurdetNär uttas varornamomsen
direktivet.sjätteiartikel 8.1ireglerasklara ochganskaEU

harmervärdesskattelagen2b§5 kap.Artikeln sommotsvaras av
följande lydelse:

deltåg underellerluftfartygfartyg,"En transporterasvara som
skallEG-länder,mellan sompassagerartransport ansesenav

Sverige.ibelägenavreselseorteni Sverige äromsatt om - - -
påstigningförförstadenMed orten avavreseorten avses

delgäller transporteninom EG. Detta även avenompassagerare
-5utanför EG.utförtsdessförinnan - -

50997331
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gälla. DenskallavgångslandetsalltsåDet momssatsär som
detangående ärfinns äreventuelltosäkerhet ommomsensom

säljsmedlemslandförlagligt ta utatt somett varormoms
internationellt vatten.

Punktskatt

också reglerinomfinns detpunktskatt skalldet gäller hurNär uttas
förstå skall fungerahur desvårtProblemet de rentEU. ärär att att

kommissionenEU-behovdärför klartfinnspraktiskt. Det attett av
juliföre den 1i god tidskall tillämpashur dessa reglerförklarar

huruvidaosäkertområdende är1999. Ett ettanses varaav som
inter-säljsEU-land punktskatthar rätt att ta ut varor som

mellanfarjelinjernabefintligaflesta denationellt Devatten. av
internationelltmedlemslandSverige och vatten,ett annat passerar

färjelinjer.enskildaförregler gällerdet finns speciella sommen
utanförsjömilligger 12SverigeTerritorialgränsen hävdassom av

territorialområdet.pågår utvidgadiskussionerkusten detoch attom

Taxfreeförsäüning för ombordkonsumtion

tyskfárjerederi ochdansktBeroende skattetvist mellan etten
fallet° EG-domstolenharFaaborg-Geltingskattemyndighet

skattefrihet förnuvarandemeddelat dom kan tolkas attsomsomen
förEG-direktiv. Mentillämpligtombordkonsumtion saknar stöd i

internationellttrafik medlemsländer,mellan vatten,passerarsom
EU-institution regleranågot medlemsland ellerkan knappast enskilt

tillmöjlighetinnebärsjälva Detskattevillkoren under passagen.
diskuteratstidFrågan har sedanfortsatt taxfreeförsäljning där. en

medlems-föri vilkenMomskommitte,inom EU:s representanter
deltar. Kom-EU-kommissionenfinansministerier ochländernas
åtgärder mednågravidtainte bereddmitten attsynes vara

rimligtvarför detanledning EG-domstolens dom, är attatt antaav
avskaffafortgå. beslutskattefrihet kan EU:snuvarande tax-attom

° 0231/94.
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där-införselregler kommerskatte- ochfree och medlemsländernas
iland-beskattningframtvingaförhindra införsel elleremot att av

kontrollskälpraktiskatroligttaxfreevaror. Det är att renttagna av
före-ombord, ikonsumtionförtaxfreeförsäljning,möjligheten till

hamnavgång.vidtill gälla redanfall utsträckskommande att

Skattenivåer införselregleroch2.2

betydelsefulltnågot mycketvillkoren lederDe ärsomossnya
avskaffas, nämligentaxfreeeffekternavid bedömning attaven av

och tobakalkoholskatterskillnaden mellan EU-ländernas samt
införselregler för dessakommandegällande och varor.

Skattenivåer

december 1997presenterade iskatteministerietdanskaDet en
Danmarkförverkningarnaoch värderingomfattande analys avav

finnsanalystaxfreeförsäljningen. I dennaupphörandet ettav
skattenivåer detskillnader isiffermateriel huromfattande över stora

EU-länder.fråga mellan olikaär om
taxfree-upphörandetnationella effekterBedörrmingar avavav

konsumenternasoundvikligen i värderingarförsäljningen hamnar av
börlåga punktskatternationer harköpbeteende. Deframtida som

hittills harförsäljning,väsentlig del denattraherakunna somaven
färjorna.skattefritt ombordskett

skattentabellen nedan,visas iSkillnaderna är, stora av-som
från danskadenTabellentobak.alkohol ochseende speciellt är

åter-förmarginalerenhetligamedSkattemyndigheten och arbetar
effekt.jämföra skattesatsernasskall kunnaförsäljaren, för att man

svenska kronor.visas iSkillnaden ärsom
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marginalmedTabell på alkohol och tobakSkatt gemensamm.m.

Öl Parfym-Sprit VinEU-land Cigaretter
varor

skatt skattskattskatt skatt
SEK/ 33 SEK/SEK/75clSEK SEK/L 40%pkt st

23344Sverige 32 270
163127 27UK 29
232181 2028Danmark
19325 137 37Irland
2039 522 234Finland
198 119 78Frankrike
146 116 65Tyskland
1987 13 lBelgien 18

Österrike 198 116 47
1612 1Holland 14 76

0 146Luxemb 14 54
1816 43 7 lItalien
171Grekland 16 54 7
168 1Portugal 23 50
151Spanien 15 41 6

SkatteministerietDanmarkValuta från 1997. SEK 1,16DK, SAl källa:kurs november 1

Införselregler

medlems-mellanför personligt brukFör transporterassomvaror
i korthetregler. innebärländer gäller särskilda Deresenärav

inköpet sker. EU:si det landnormalt beskattas väg-att somvarorna
förnormalt skallledande gränsvärden för vad som varoransessom

personligt bruk är:
starkvin20 liter10 liter spritO

1090 1 literliter vin
400 cigariller800 cigarretter
400 cigarrer1000 röktobakg

DanmarkFinland undantag.Från Danmark ochdetta har Sverige,
31fram dentidsbegränsadeFinlandsundantagoch är t.0.m.

Unioneninträde iår och FinlandsVid Sverigesdecember 2003.
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förrestriktiva reglertillämpamöjlighetDanmark redanhade att mer
beskattademedlemslandipersonlig införsel ett annat varor.av

fortsättakundeSverigemedfördeMedlemsförhandlingarna attatt
restriktivaochtillämpadedecember 1994sina 31tillämpa den mer

införselregler.

följandenärvarande,förvidkommande tillämpas,SverigesFör
ochutomlandsvistatsförinförselbestämmelser personer som

timmarminst 20utomlands ivaritflygplan, harmedantingen; reser
EU-land.ihar beskattatseller annatettvarorna

liter vin53 liter starkvinliter sprit eller1 00
motsvarande300 cigaretter el.liter15 00
Öresund. Därtrafiken ifrån införselreglerdessa ärUndantaget om

cigaretterpaketoch endastingen alkoholinnebär reglerna ettatt
konsumtion iland.förfår ombordmotsvarande säljaseller

innanskallkvantiteteravseende översvenska undantagetDet ses
får be-sådanefterhalvårsskiftet år Sverige2000. Om översynen

sinaförhandlaFinlandDanmark ochhålla undantag villsitt om
förslutdatumeventuelltsannoliktigen. inteslutdatum Det är att ett

deti tidenliggakommer änSveriges undantag närmareatt som
ochgenerellaFinland. Om EU:sför Danmark ochgäller gene-mer

gränshandelnframtiden kommertillämpas iregler kommerrösa att
ochalkohollägre skattermedlemsländer tillämparmed som

också öka.sannoliktSverige ochflyttastobak närmareatt

beskattadeOmbordförsäüning varorav

efter denförekommasannoliktförsäljning kommerDenna atttyp av
tillämpas,skallFrågan vilka skattesatserjuni 1999.30 är av-som

enligt reglerskall EU:sgångs- eller destinationslandets. Moms tas
punktskatten skallavgångslandets ärskattesats. Hurmed tas utut

fråga.fortfarande öppenen
framföralltochSverigesmellanskillnadEftersom det är stor

avsnittet skatte-jfr.punktskatterrespektive TysklandsDanmarks
förförutsättningarnapåverkar ekonomiskanivåer detta deovan

försäljningOmavvecklats.färjetrafiken efter taxfree haratt en
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tyskmedbeskattasTyskland och Sverige enbartfärja mellan moms
godahakunnafortfaranderederiernaoch punktskatt, kommer
hållaändåochtobaksförsäljningenmarginaler alkohol- och

i Sverige.med prisernakonkurrenskraftiga priser jämfört

Utgångspunkter utredningenför2.3

skattereglernaalltjämt oklart hurjag tidigare har detSom nämnt är
juliden 1fr.o.m.på skall tillämpasför försäljning ombord färjorna

taxfroe-konsekvenserna1999. För kunna belysa och bedömaatt av
antaganden.förbudet jag gjort följandehar

taxfree-och ilandförandeVillkoren för försäljning ombord av0
nuvarande.från förblir defärja trafik tredjelandivaror

färjor ikonsumtion ombordFörsäljning taxfreevaror för0 av
möjlig undertrafik imellan länder EU kommer att passagevara

ocksåmöjlighetinternationellt dennaEventuellt kanvatten.av
direkt färjorna lämnar hamn.närges

iland kommerBeskattade för konsumerasavsedda attatt0 varor
ellernågon klargörandesäljas fordras formombord, det avmen

beskattningenförtilläggsdirektiv från EU-kommissionen att
praktiskt.skall kunna hanterasvarorna
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3 Färjesjöfarten i Sverige

Följande beskrivningkapitel syftar historisktill kortatt avge en
visa bl.a.den svenska färjemarknadens utveckling. kommerJag att

vilken i Sverige jämförtrelativt betydelse färjemarknaden harstor
beskrivamed övriga världen. Efter detta kommer jag kortfattat att

Sveriges färjesjöfarts idag linjer, flaggstruktur avseende tonnage,
och ekonomi.

Färjesjöfarten från sjöfarten i denskiljer sig övrigt ärattp.g.a. mer
integrerad för iland.med infrastrukturen Merpartentransporter av
färjetransporterna detutförs kommersiella villkor även om
utanför Sverige finns inslag nationella intressen ibetydande av

frånenskilda rederier finns relativtstöd detAttstaten. ett stortsamt
inslag internationella färjemarknaden innebärtransporterav
tillsammans med internationella integreringen utbudssidan,den
exempelvis via försäkringar, finansiering,underleverantörer,varv,
bemanning, utbildning säkerhetsfrågor, färjemarknaden böroch att
betraktas handels-integrerad del den internationellasom en av
sjöfarten.

Färjetransporterna idag mycket betydande länk iär transporternaen
fråntill miljoneroch Sverige med 38 miljoner och 25passagerare

godston järnvägs-1997. Till dessa volymer kommer gods
färjorna. förFärjelinjerna har haft snabbt växande betydelseen

frånindustrins godstransporter, eftersom högvärdiga godset ochdet
till Europamarknaden i allt högre grad körs lastbilar som
utnyttjar linjer.dessa
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betydelseutveckling ochHistorik,3.1

från ShipPaxbeskrivning byggerFöljande historiska rapporter
Institut i Göteborg.Analysi Halmstad och SjöfartensInformation

till kontinentenSverige kopplatvärldskrigetföre andraRedan var
transporteradeantal färjelinjer, vilka mestett passageraregenom

naturligtåterspegladeLinjernaoch järnvägsvagnar. transport-ett
linjedragningarna tillvärldskriget ändradesbehov. Efter andra att

deTravemündei sydvästlig riktning med storaavsom enmer
regelbundnaföljande linjer medkriget trafikeradeshamnarna. Före

gångerflera dagen:turer om

SassnitzGöteborg TrelleborgFredrikshamn 00 -- ÅboHelsingborg Helsingör Stockholm0 0 --
Malmö Köpenhamn0 -

åter igångsvåra trafikenEfter trafikstörningar eller totalstopp korn
inträffadelinjer åren sextiotaletdessa efter kriget. I början av

emellertid i utlandetförändring intressetnär att semestrastor aven
passtvångetoch utbyta kulturella erfarenheter ökade och dessutom

samtidigtförsvann mellan nordiska länderna. Industrin blevdet.ex.
väl utbyggtberoende fungerande Utrikeshandel, vilket ettmer av en

kraftigfärjelinjer till. ledde tillkunde bidraga Dettanät av en
1960-taletetablering hälftenfärjelinjer, och under förstaav av

färjelinjer:tillkom, eller hade tillkommit, följande

Strömstad Ystad RönneSandefjord- -
ÅrhusHalmstad KappelshamnSödertälje --

ÅboVarberg Grenå Norrtälje- -
Trelleborg PargasTravemünde Kapellskär --

TravemündeMalmöUmeå Vasa --
Helsingborg Travemünde-

färjelinjeretableringkraftiga ökningen trafiken ochDen nyaavav
försäljningen.fråga skattefrialedde till restriktioner i denom

Öresund"Öresundstrafiken avsnittet"Lex sebegränsades genom
Ystad-Swinouj-färjelinjenTaxfree. Under 1970-talet etablerades
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kraftigt. Med energikrisenscie finlandstrafiken utveckladesoch
uppnåförändrades emellertid hela strukturen. För att transport-

betydligtekonomi "jumbo-färjor" debeställdes s.k. ersattesom
mindre färjorna. Kapellskär-äldre Som exempel kan nämnas
Nådendal, tvådär tidigare färjor medersattes nya.sex

samlade transportkapaciteten blev oförändrad antaletDen men
minskade betydligt.anställda ombord och antalet fartygsrörelser

gick iDenna utveckling bidrog i hög grad till färjerederiernaatt
80-talet med struktur favoriserade personresandet. Ien som

någrakombination med godstrafik fick trafikenexpanderandeen
attraktiva år.mycket EU hade tidigare beslutat slut allettom

frånskattefri försäljning 1992, tillät undantag ytterligareettmen
årsju för tid för anpassning till den situationen.att ge mer nya

ansågs FrånDetta rederierna ordentligt med andrum. och medge
1992 försämrades dock färjornas marginaler i med övrigatakt den
samhällsekonomiska Bådekrisen. konsumtionen och butiks-
försäljningen minskade. Till detta kom negativa effekter denav
tragiska ESTONIA-olyckan.

Trafikvolytnetzs utveckling årenunder de senaste

Den totala volymen passagerartrafiken har ändrat sig mycketav
årenunder 1993-97. Det har däremot godstrafiken. har haftsom en
årligtydlig ökning. I diagrammet nedan trafiken medpresenteras

månadsobservationer, för visa den säsongvariationatt extrema som
förekommer främst passagerarsidan.
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och1993från Sverige mellantill ochFörändringen i transporterna
last-ochbådevarit litennedan1996 har passagerar-sersom

medländerd.v.s. deBaltikum och Polen,till storsidan Norge, som
behålla tillsvidare.får taxfreesannolikhet

tusental19961993 ochTrañkförändring mellanTabell 2:

UK/Netherl.FinlandTysklandDanmarkSverigeLand
LastPassLastPassLastLast PassLast PassTaxfree 1999 Pass

00572847O 008 0-16Estland
0000O 00-3 0-53Lettland

O 00 023 4002 9 0Litauen
0O0O000 0-93 -4Ryssland
00-4-260748 188 1IPolen

O O-13-19O0O 0-384land
2460 08392404145 5Norge
240 46280248136412-312 25Summa

taxfree1999
099 -109159 -815113 -4861887Sverige
O-600 053-1613131887 lDanmark
080453159 16l3-486Tyskland -
O000 499 0-815Finland

O08 O-60 0-109 OUK/Holland
0-16199-810212-2086370 214 166476Summa
2-1151992 139-1950 260165396 626165TOTALT

i devaritlastsidantillväxtenhar denSveriges delFör stora
endaupphöra. Denkommertaxfreeförsäljningenrelationer där att

Danmark. Det ärvarithartillväxten i enstora passagerare
kraftigtstimuleratsdå den harhistoria, attalldeles avegen

Danmarkitobakalkohol ochifråga punktskatterskillnaden om
med dekombinationiSverigejämfört med är gynn-stor nya

länderandramedSverigejämförOminförselreglerna.sammare
Sverigesförmarkantökatlasttrafiken hartotaladenkan attse

del.

ochsnabbmycketuppvisarfärjorLastbilstransporterna en
dessutomvisar90-taletunderUtvecklingenökning.stadig snarare
utvecklingstaktenjämfört medavmattningacceleration än enen



SOU 1998: 49 Färjesjöfarten Sverigei 17

längremätt tidsperiodöver 1982-1997. 1997 transporteradesen
preliminärt 24,6 miljoner godston lastbilar via färjor.

Utvecklingstakten sedan år1982 har legat 7 % och sedanper
1990 drygt år.9 % Järnvägsgodset godsfärjor inteärper
inkluderat. Färjetransporternas godsvolymer lastbilar iväxer en
betydligt högre utvecklingstakt volymerna lastfartyg. Attän
lastbilstransporterna ökar starkt förklaras förädlingsgraden iattav
svensk och import ökar och den nordeuropeiskaexport att
marknaden dominerande.är
År 1994 det genomsnittliga varuvärdet medexporterat tonvar per
lastbil drygt 21 000 kr och drygt 24 000 kr importerat Detton.per
genomsnittliga årvaruvärdet drygt 0004 kr tonvar samma per
för gods med Iastfartyg och knappt 2 000 krtransporterat tonper
för gods med järnväg inkl. järnmalm norsktransporterat över

Omgräns. 22 miljoner godston svensk handelantar att avser
resterande transittrafik ligger detär samlade varuvärdet
lastbilar med svenska export/importprodukter 495änmer
miljarder SEK.

Sveriges plats färjesjbfarteni

Svensk färjesjöfart Sveriges geografiska lägeär p.g.a. opropor-
tionerligt internationellt De 10 färjelinjernastor störstasett.
Sverige finns samtliga med bland de 35 internationellastörsta
linjerna i frånstatistiken Cruise Ferry Info. Färjesjöfart med
internationella linjer dominerar i Europa medan de nationella

Östernmarknaderna dominerar i framförallt Fjärran och Amerika.
Totalt i världen beräknas förhållandet 60 % nationella linjervara
och 40 internationella.% Andelen internationella lasttransporter är
väsentligt högre förhållandetoch det d.v.s. 60 %är motsatta ca av
lasten i internationella relationer.transporteras

Den europeiska internationella marknaden uppskattas till 90
miljoner 13 miljoner bilar miljoneroch 4,5 lastbilarl-passagerare,
trailers. Trafiken fråntill och Danmark 1996 37 miljonervar passa-

fråntill och Sverige 36 miljoner, England 35 miljoner ochgerare,
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inter-helt dendominerarländermiljoner.Frankrike 28 Dessa
vilketdubbelräknadtrafikAll dennafärjemarknaden.nationella är

Engelskaöverflesta alla dessainnebär de resenäreratt passerarav
Öresund, eller kommerfinnstvå detställen därochkanalen numera

färje-internationelladenfast förbindelse. Dettafinnas gör attatt
slutaförmodligen kommer växa,trafiken inom Europa oavsettatt

dockvärlden bedömsövriga delarUtvecklingen itaxfree eller av
inter-nationellt ochbådeexpansivvolymmässigtbli fortsatt

nationellt.

världen.internationella färjelinjema iTabell 3: De största

LorriesBusesCarsPassNm TimeOperatörLine
2794239310216 l3 0.33ScandLinesHesingborgHelsingör
410959 071 14491,221Dover PO EuroFCalais
519572 0768 399EurotunnelDoverCalais
2333492418110 1 6Puttgarden ScandLinesRödby
243978 445 60821 1,5StenaLineCalais Dover
13984842 68048 3,5Göteborg StenaFrederikshavn
3622223 25629 0,5ScandLinesLimhamnDragör

2 1943 0,33SundbussamaHelsingborgHelsingör
163133392 12021 1,5SeaFranceCalais Dover
31123 4943160 10,5 1SiljaLineStockholmTurku
374763 623,545 1TallinkHelsinki Tallinn
00743 2250,5 121HooverspeedCalais Dover

2342886813.5 lStenaLine 56LaoghaireHolyhead Dun
102222 74674 157Sally/RMTOostende Ramsgare
361217640226 2 lRostock ScandLinesGedser

lnfoSource:Cruise Ferry

små lokalaantalbestår mycketFärjemarknaden stort opera-ettav
tydligfärjerederier. En200i finns detEnbart Europa äntörer. mer
färje-nordeuropeiskai denfinns däremottill koncentrationtendens

finnas färreframtidendet imarknaden och sannolikt kommer att
ochlandförbindelserNyai hela Europa.färjeoperatörerstörremen

Blandutveckling.till dennataxfree bidraravskaffandet opera-av
gällerdetSiljaLine, ochStena PO när tonnagetstörsttörerna är

miljoner10med bl.a.ScandLinesantaletoch i ärpassagerare
Helsingörochmellan Helsingborg störst.passagerare
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3.2 Färjemarknadens Sverigestruktur i

År 1996 fanns det 50 Färje- RoRolinjer segladeoch som
Sverige. Flera gick linjesträckningar.parallellt, vilket 31gav

Figur 4: Karta överfäzjelirzjer 1996 källa: SA
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1996.på SverigeRoRoliizjerochAllafärje- vissaTabell 4:

TripsLorriesBusesCarsPass1996 DistancePreliminarytotals
452519 968 14126534520626042 861SWEDEN-GERMANY
83341 400037000 6000 119217 912StenaGöteborg-Kiel
84072 900268StenaGöteborg-Travemünde

2 818172952787727 192120 596841TT-LineTrel1eb0rgTravemünde
93448 2614 6157898585 350600TT-LineTrelleborg-Rostock
292643 117 134598402 494144Nordö-LinkMalmö-Travemünde

3 86221 066364010213705 154 754Trelleborg-SassnitzHansa Ferry
873558 28 392 139 73515305685FerryTrelleborg-RostockHansa

790 1308490 4693 1140898 793NORTHSEA
0 227898224 671 5481ScandSeaGöteborg-Newcastle

200024430 l 19167226526Göteborg-HarwichScand
Seaways
FlNlAND/ÅLAND-SWEDEN 986212 758 14162521 207658 919613

728419242 397886431 49243 1016VikingHelsinki-Stockholm
42639997 l3 56419050374906 1156 1VikingTurkuSI0ckh01m
126110 42422 27683 604191VikingNaantali-Kapellskär
990718 959 11151167 9736 433Mariehamn-KapellskärViking
65714891648614774283Mariehamn-StockholmViking
718348 24 806272 249781243 1331SiljaHelsinki-Stockholm
40431 1951 647123013 4199943156 1Turku-StockholmSilja

O715275380 183 36SiljaMariehamn-Stockholm
17130 1305 14626 451106924156SeaWindTurku-Stockholm
566061010450283 554Mariehamn-StockholmBirka

18013909719BirkaStockholm-Rönne
Ånedin 479027383 142LStockholm-Mariehamn

146703 12 539 768 69690873354Vaasa-UmeåSilja
21050598134Vaasa-SundsvallSilja

20826935891698 4 1127Jakobst/Karleby-Skell/Umeå 72-75Silja
l 22443 012115FinnLinkNystad-Hargshamn

1975175FinnLinkHelsinki-Norrköping
2 087279298 1134 112562254223EckeröEckerö-Grisslehamn

EUROPESWEDEN-EAST
71721 364l 054455963 25263225EstlineStockholm-Tallinn
301Ãhus-Klaipeda 6 625O01812233LineLISCO
10782520268BalticDFDSMalmö-Klaipeda
403l 7141306681993 967265PZBOxelösund-Gdansk
609200958523000003170 141Lion FerryKarlskrona-Gdynia
235469 I10441908 146207 103123Ma1mö-Swin0ujsciePZB

2 07448 025617808910 3815795Ystad-SwinoujscieUnity Line
3 108683142 512109973210697NORWAY-SWEDEN

108683 32 512 14973109697210ScandiSandefjord-Strömstad
Line

sidaFons.nästa
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245522078 131574754365 80473 223 062SWEDEN-DENMARK
689100 5535 139000 8000 4842 680Stena 48Göteborg-Fredeiikshavn
8260 l93 61653151548Göleborg-Frederikshavn

ColorSeaCat
0 5143 031SScandGöteborLLKQpenhamn

346700 l650 1574 000 1334000Varberg-GrenåLion Ferryi 64
43423 300 163793 000 l000395Halmstad-Gren 66Lion Ferrv
227279302 4393742934 l 4264753 10216Helsingborg-Helsingör

ScandLines
720257362 1943HelsingborgHelsingör

Sundsbuss
881 l 55721l 537226767715 1013Helsingborg-Helsingör

Sundbroem
5 62421Helsingborg-Copenhagen

DanLink
148136994 1099 22 7112552 2239979SwcFerryLimhamn-Dragör

8 634783I l 1217Malmö-CopenhagenPilen
14454DSÖ 37965117 lMalmö-Copenhagen

235DSÖ 337016015Landskronafopenhagen
5266DSÖ/SAS 59213 391Malmö-Kastrup
774801567 5101408 l68376338Ystad-Rönne

Bornholmstrafikken

på svenska färjelinjernadeTonnaget

1996från Sverige bedrevsochpassagerarfärjor tillmedTrafiken av
flaggor.olika9fördelatfartygmed 5219 olika operatörer

defärjornasvenskflaggadesåväl 16Genomsnittsåldern de som
år.övriga 16var

1600072000färjorna kundeDe 52 tatur passagerare,en
1996gjordeFärjornalast.längdmeteroch 45000personbilar

miljoner4,4miljoner36fraktade170 000 och passagerare,resor
lastbilar/trailers.miljoneroch 1,4bussarpersonbilar, 120 000

väsentligt äldrenormaltfärjorblirJämfört med andra tonnagetyper
billigt andra-medverksamhetbörjat sinmånga harfärjerederieroch

harfärjornafinskflaggadedeNoterbarthandstonnage. är enatt
lastkapacitetentillrelationipassagerarkapacitetbetydligt högre

färjorna.svenskflaggadedelanemeters än
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från Sverigetill ochpå färjornalaggornaTabell 5: F

ShareLanemetersCarsShare%Pass.AverageShareOperatorsNo. cap.Flag
%vessels % cap.age

36464648 1643122 28516103016SWE
17751737052619070143179FlN
11476622409253 141359 17DEN
73 03216451098323 62126POL

17576780 77 109513 52126GER
34601835513 3 84012 4D15
271241542 535302 4 1NOR
52 20017210003 12 l1BAH

936 2500200018 22 l1CYP
100663940 44151000617219 1610052Total

internationellt,liksomgäller, attfrån Sverigeochtrafiken tillFör
utnyttjarhandelssjöfartengradväsentligt högrei änfarjelinjerna

Sverigefråntill ochfärjetrafiken30%flaggor.nationella av
handels-siffra förMotsvarandesvenskflaggatbedrivs med tonnage.

härMen ärfartyg.antal äveni8 %, mätt enärtonnaget ca
Denvanligare.blir allttredjelandsflagggång ochförändring

färjenäringen,nordeuropeiskai denprägeln finnsregionala även
helhet.i sinnäringenikoncentrationen här änstörreäräven om

perioden -19961992underfärjerederiersvenskaförNyckeltal

sammanfattaskort1992-1996 kanperiodenunderUtvecklingen
samtidigtmed 19 %omsättningökadhaftrederierna harmed att en

Antalmycket.likamedbalansornslutningen nästanökathardesom
9 %.medperioden ökatunderharanställda

periodenundervisaroch storainte homogenBranschen är upp
samtidigtresultatmått. Dettaochvinstmarginalerifluktuationer

deförklarassoliditetsnivåer. Dettalågakännetecknasden avavsom
rått underharosäkerhetsfaktorernabeskrivnatidigare som

perioden.
nyckeltalenanalyseradegrundval depåframträderbildDen avsom

för-deberoendemestadelssvåröverskådlig, storaalltsåär
snabbtsvårigheterrederiernasde olikaoch att anpassaändringarna
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sig till dessa. någraTillväxten i sig har inte garantier för godagett
Vinstmarginalernaresultat. totaltoch avkastningen ocheget

kapital visar bådevariation. för rederierDetta gällerstorprov
med och fartyg i aktörbalansräkningen. Stena Line ärutan storen

försvårar såoch det ibland viktanalysen enda bolag harnär storett
påverkani ihågbranschen. Det dock viktigt deraskommaär att

branschtalen finansiellhelhet. kapitalstyrka ochNär det gällersom
nivånställning kan något låg soliditeten.avseendet.ex.anses vara

påIntäktsstrukturen svenska färjelinjer 1997

Nedanstående figurer visar nyckeltal för farjerederier som
trafikerade detaljeratSverige under 1997. Kalkylerna bygger ett

frånunderlag l svenska färjerederier där de har uppgifterl gett om
sina kostnads- intäktsstrukturer. hjälpoch har samlats medDetta

standardiserat frågeformulär. rederierTillsammans dessaärettav
påverksamma alla regioner trafiken Sverige.och har 75 %ca av

Nyckeltalen nivå.nedan redovisas nationell Avaggregerad
marknads- redovisasoch konkurrensskäl underlaget intekan

på:regionalt. Nyckeltalen till sigunderlag tabellerna baserarärsom

biljettintäkt personbil, bussper passagerare,
ombordkonsumtion per passagerare
inköp alkohol- och tobaksvarorav per passagerare
konsumtion i restaurang
butiksförsäljning per passagerare
lastintäkt enhetper
rederiets marginal all konsumtion/inköp ombord

Vi kan lätt betydelsen jämföra strukturentaxfree attse av genom
för kostnaderna med den för intåktema.
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spritJvin/ölInköpav
6%Administration tobakInköpav1%1 3%

iMarknad Övrigainköpi-7% 12%

Övrigdrift
16%

Anlöpslgcâtnader Løönekoslnad
36% SinfuncnsÅmllysInstitut

ThelnurlulcolihwngAnalysis

kostnader, 1997FördelningFigur 5: av

20för knappt %och övrigtalkohol, tobakInköp avsvararav
intäkterna.50 %kostnaderna, nästan avgenererarmen

BiljetterButik 32%33%

Restauration Last Ö lnslilulAnalys16% Sjöfnncns9% snppmg.nanmhurImani:ul

1997Fördelning intäkter,6.Figur av
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Övrigt
El Tobak
I Sprit/vin/öl

MimiiöranensAnalysmlammorsmuAulyuRestauration Butik

butik.Figur Bruttotäckningsbidragetfrån ochrestauration

haft bratypiskt för färjenäringen den harDet mycketär är attsom
givetvis godatäckningsbidrag i Till del beror det debutiken. stor

för restauration blirmarginalerna för alkohol. Täckningsbidraget
givetvis ändå personalkostnadema.mycket mindre mednär tarman

3.3 sjöfartspolitikenFärjesjöfarten i

färjesjöfarten inom denMellan till inte1982 1987 särbehandlades
följaktligensvenska sjöfartspolitiken. Färjerederierna var
propositionberättigade stödformer. regeringenstill den tidens I

åtgärder färjesjö-fördes1987/88:l29 sjöfartspolitiskavissaom
"Med hänsyn tillmed följande motivering.farten systemenut ur

marknadsförutsättningar saknasfärjesjöfartens relativt gynnsamma
övervägandenaanledning innefatta denna del sjöfarten iatt omav

åtgärder."sjöfartspolitiska
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fartygstyperför olikaRederistödet

detfärjesjöfartenomgärdar ärförstå reglerdeskallFör att somman
mellan olikadefinitionsmässigtskillnadenför sigha klartviktigt att

passagerarfärjaantingenMed färjafartyg. en rentyper avsesav
gradockså i olika högpassagerarfärja transporterareller somen

lastbils-förmedRoRofartygMed RoPaxlast. utrymmeavses
0,25överstigerpassagerarkapacitetenOmchaufförer. passagerare

enligtRoRoRoPax,detbetecknaslängdmeter annarssomper
12förkapacitethar änfartygetOminformation.CruiseFerry mer

bl.a.vilketpassagerarcertifikat,kravmedför detpassagerare
säkerhet.högre kravinnefattar

Medpassagerarfartyg.rederistöd tillstatligtinteSverige lämnasI
statligt1996:1559förordningenenligtpassagerarfartyg omavses

andraävensjöfart "fartygsvenskbidrag till transporterarsom
lastbilarchaufförer till transporterasän sompassagerare

RoRo-följaktligenovanstående ettfartyget". I atttermer menas
medanrederistöd,tillberättigatalltidmindreeller ärfartyg mer

betalandenågrahardeberättigad enbart närRoPax är
tillberättigadaldrigpassagerarfärjaombord. En ärpassagerare

ellerlastdenstöd, transporteraroavsett om
enbartfartyg,definitioneninnebäruttrycktOmvänt att som

tillberättigadelastbilar, kanchaufförer och deras varatransporterar
förordningen.iövrigtivillkorunder derederistöd angessom

länderandrafärjesjöfarten iförVillkor

återbetalningi formfärjenäringenrederistöd tillutgår avI Norge av
inklusiveombordanställdaavgifter försocialaochinkomstskatter

DettaRefusionsordningen.cateringpersonal motsvarar ens.k.
I20medbruttolönekostnader procent.rederiernasminskning caav

fartygregistretinternationellanorskaNIS-registrerade detdessa
betalaavtallokalaanställasarbetskraft attutländsk utankan

ombord-Försocialförsäkringsavgifter i Norge.ellerinkomstskatt
NIS-fartygockså tillstödmedgesi Norgeskrivnaanställda numera

principisäkerhetsbemaningfastställdharfartygetförutsatt somatt
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innebär halva besättningen från fårskall NIS inteNorge.att vara
användas i passagerarsjöfart mellan nordiska länder. norskaDen
regeringen kan tillåtaemellertid sådanNIS-fartyg ianvändsatt
sjöfart, den finner färjornorska för konkurrens-utsättsattom en
snedvridning till följd åtgärder.andra nordiska ländersav
I Finland utgår inte rederistöd till passagerarfartyg i nordisk trafik,

rederistöd kan sådana såsomemellertid tillmen ges passagerar-
fartyg besiktigade fartyg huvudsakligen avsedda förärsom
godstransporter och har högst 120 innebärpassagerare". Detta stöd
återbetalning inkomstskatter och sociala avgifter för ombord-av
anställda och minskning rederiernas brutto-motsvarar en av
lönekostnader med 25 procent.ca

utgårI Danmark inte särskilt rederistöd till färjenäringen. färjaEn
kan emellertid registreras i det danska internationella skepps-
registret DIS. Registrering i DIS innebär möjlighet anställaatt
utländskt sjöfolk internationellt konkurrenskraftiga löne- och
anställningsvillkor. Vidare sjömän DIS-fartyg skattebefriade.är
En DIS-färja får dock inte i trafik till övervägande del skersom
mellan dansk hamn och utländsk hamn områdeinnanför ett

Östersjönutgörande Nordsjön, Skagerack, Kattegatt och t.o.m.upp
Gotland. Denna begränsning i linjesträckning hindrar inte dansktett
rederi från bedriva reguljär trafik med DIS-färjor mellanatt
Köpenhamn Oslo,och via Helsingborg. Trafiken härvid inteanses
till övervägande del ske mellan dansk och utländsk finnshamn. Det
dessutom inget hindrar DIS-färja i s.k.användsattsom en
crosstrade, d.v.s. i utrikestrafik inte berör dansk hamn, t.ex.som
mellan Göteborg och Kiel eller mellan Stockholm och Helsingfors.

I Tyskland finns förslag det skall betalas rederistöd tillett att utom
passagerarfartyg, då endast med fartygets drifts-avseendemen
besättning.
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någravåra grannländerVidtar4

åtgärder

skall studerastår det UtredarenutredningenfördirektivenI att
undersökaTyskland ochDanmark ochFinland,förhållandena i om
effekternaåtgärder mildrai syftevidtadessa länder att avavser

besöktdärförtaxfreeförsäljningen." harJagavvecklingen av
Redare-KommunikationochFinansministerierberörda samt

länder.respektiveföreningen i

EU-initieratFoundation ETRF harResearchTravelEuropean en
i defärjetrafikenförkonsekvensernaundersökningomfattande av

taxfree.borttagandetpåverkasfrämst kommerländer att avavsom
utfördesvidkommandesvensktföranalys konsekvensernaEn avav

intervju-ingickanalysI dennaGestgifvaren Utbildning AB. en
bort-reaktionoch derasresandes köpvanorundersökning deav

andrai definns detSverigePrecis itaxfree.tagandet somav
förutspå effekternaförsökeralltsåländerna av enrapporter som

tagit del dessa.hartaxfreeavveckling. Jag av

Danmark1

FreeDanish DutyförantalgjortsDanmark harI rapporterett
Forsknings-KommunernesAKF AmternesAssociation bl.a. ogav

8 0000003förloraskulleDanmarkpekarinstitut attsom -
också gjortharskatteministerietdanskaarbetstillfällen. Det en
arbetstillfällen.800med lminskningblirresultatetdärrapport en

kommerdanskaockså den attAKF statensäger attrapporten
skatteministerietmedanförsvinner,taxfreeförlora attpengar
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någrakommer tjäna intedetäven äratt statenmenar pengar, om
stora summor.

De förtjänsterna ligger i samhällsekonomisk vinststörsta en genom
distributionsform mindre effektiv medersätter äratt man en ensom

effektiv. mindre effektivt distribueraDetär attsom mer anses vara
alkohol och tobak färjorombord iland.än

Svenskarna bedöms bli väsentlig inkomstkälla för danska staten.en
Skälet till detta Danmark har lägre alkohol ochskatterär att

fråntobak Sverige. framföralltDe ökade skatteintäkternaän
svenskarnas konsumtion i ocksåDanmark används för reduceraatt
effekterna bortfallet danska arbetstillfällen taxfree-närav av
försäljningen upphör. danska färjeoperatörerna bedömsDe kunna
kompensera det förlorade från taxfree försäljningenbidraget genom
ökning biljettprisema.av
Danmarks ståndpunktenregering har intagit taxfree inte skallatt
finnas inom Några åtgärderden planerasmarknaden.gemensamma
således inte inför taxfreehandelns avskaffande.

någotDet finns inte talar för regering kommerDanmarksattsom
för stödja färjenäringen taxfreeförsäljningennäratt attagera

upphör. danska färjenäringen villkorDen har redan idag samma
den övriga danskflaggade sjöfarten.som

4.2 Finland

ocksåI Finland har finskaden taxfree organisationen presenterat en
arbetstillfällenDen visar det skulle försvinna 3 000rapport. att ca

från Bådaoch visar förefaller höga,ETRF 10 000. siffrornaen
trafikerareftersom taxfreeförsäljningen ombord de färjor som

Finland i allt väsentligt fortsätta ungefärkommer kunnaatt som
idag.

fortsätta rederierna kommersälja taxfree blir möjligtAtt attgenom
Åland Åbotrafikera linjerna och Stockholmmellan samtatt
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ellerStockholmHelsingfors ochlinjernaTallinn mellan
Travemünde.

intetaxfreeförsäljningen finnsmöjligheter fortsättaMotsvarande att
inte gjortsharNågra ställningstagandenkonkretai Kvarken. ännu

stödjaekonomisktbereddfrån finska regeringens sida är attmanom
Kvarkentrafiken.

angåendestår detfinländska sjöfartspolitiskadetI programmet
försäkraviktigtkraft detIfall träder itaxfree beslutet är attatt

Ålandsförutsättningar drafärjetrafiken tillräckliga nyttaatt av
Finlandsuppfattningensärställning." har denskattemässiga Jag att
åtgärdernågra särskildavidtadetta inte kommerregering utöver att

utredatankarfärjetrañken. finns däremotför stödja Det attatt
bibehållas.Kvarken skall kunnatrafikhur överen

4.3 Tyskland

dutyfreeutredning den tyskaTyskland har det gjortsI aven
ofInstituteISLföretagetorganisationen. gjortsDen har av

fram tillkommerLogistics. RapportenShipping economics and att
både20-30 förmellan %höjas medbiljettpriset färjorna behöver

antaletuppskattasutredningIgods och sammapassagerare.
förefallersiffra000.försvinner till 3 Dennaarbetstillfällen casom

arbetstillfällen idagbör dessainte detkanske noteras attstor, men
vilketarbetslöshet, görregioner redan har högifinns som

regionalalltsåtaxfreefrågan mycketI Tysklandproblemet större. är
till sin karaktär.

vilket innebärButterfahrt,någotfinns kallas förTysklandI attsom
territorialgräns ochTysklandsfärja kan segla utanför returturen

sälja taxfree. Dettafärdenunderutländsk hamn ochangörautan att
i defrån köpmännenårenhar väckt protesterstorasystem genom

igångertvå varitButterfahrten harhamnstäderna.berörda uppe
bådadock överlevthardenEU-dornstolen, anmäld handlare, menav

Industri-tyskaexempelvis detPågångerna. grund härav har
taxfree.tagit ställningförbundet mot
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I Tyskland har emellertid Förbundsdagens båda kamrar uttalat sitt
förstöd förlängning uppskovet. Några åtgärdernationellaen av

avseende regler eller dylikt för avskaffande taxfreemötaatt ett av
planeras inte.

finns någotDet inte tyder Tysklands regering kommerattsom
för stödja färjenäringen i förekommerdetatt attagera stort, men

viss diskussion klassificera färjesjöfarten till vanligattom om
sjöfart, vilket skulle leda till driftspersonalen ombord blevatt
berättigad till visst stöd.ett

4.4 Norge, Polen och Baltikum

Norge kopplat till EU via sittär EES-avtal. hurDet oklartär tax-
freefrågan skall bedömas i detta Från hållsammanhang. olika i
Norge har framförts fortsätta med taxfreehandeln.att attman avser
Relationen till EU kan dock leda till taxfreeförsäljningen siktatt

försvinner i färjetrafikenäven med Norge.

Polen och de baltiska har inlett diskussioner med EUstaterna attom
få bli medlemmar. Så länge stårdessa utanför EU räknar jagstater
med taxfreeförsäljningen färjelinjer till dessa länder kanatt
fortgå. Det dock inteär helt uteslutet det under medlems-att
förhandlingarna sker successiv anpassning till EU:s olikaen
regelverk, där taxfree skulle kunna frågorna. Sanno-vara en av
likheten sådant scenario idag inte möjlig bedöma.ärett attav
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avskaffandetKonsekvenser5 av

taxfreeav

regelverkfortfarande finns,funnits, ochOsäkerheten har omsom
skattepolitik, förändringarnivå, nationellinternationellnationell och

konsekvensefterfrågan färjetransporter avensomav
variablerantal närinnebärtaxfreeborttagandet ett stortosv.av

Utvecklingen framöverskallkonsekvensernabedömningar göras.av
medtillsammansförändringar,innehåller ytterligareantalett som

olika gradioch aktörerpåverkar olika regionertaxfreeslopandet av
respektive nischer.marknadskarakteristikberoende

beskrivaanspråk träffsäkerhetmedvanskligtdärförDet är att
Enjuli 1999.avskaffas den ltaxfreekonsekvenserna attav

dess aktörerochmarknadenhursvårighet i bedömaligger att
uppstår. Ettsituationi den annatkommer att somnyaagera

medsambandiskallhur skatternareglernaproblem tas utär att om
tredjeoklara. Enfärjorna mycketförsäljning ombord är

åren kommerdeunderförsvårande faktor det attnärmasteär att
färjetrafiken:förpåverkar villkorenförändringarandrainträffa som

Öresundsbron, förändringeventuelltillkomsten avenav
utvecklingentobakalkohol ochförinförselreglerna samt av

våra grannländer.ochi Sverigepunktskatter samma varor

industrinförTransportförsörjningen5.1

betraktatransportförsörjningssynpunktfrånSverige attär ensom
värde,Över ochvolymbåde gällervadochimport90 % export,av
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fartyg. Färjetrafikentransporteras strategisk betydelseär förav
industrins transportbehov.

riskerDe och hot har befarats i samband med taxfree-som att
försäljningen upphör den minskadeär lönsamheten iatt
färjenaringen skall leda till minskad regularitet, längre transport-
tider och höjda priser.

I de kontakter jag under utredningens gång har haft medsom
företrädare för transportnäringen i Sverige våraoch grannländer har
det inte kommit fram något talar för det generellt kommerattsom

uppstå problem för industrinatt sinastora att transport-
försörjningsbehov tillgodosedda efter den 30 juniäven 1999.
Däremot kan sannolikt vissa företag tvingas söka andraatt trans-

och andraportvägar transportmedel de nuvarandeän passagerar-
färjorna.

Transportkostnaden

Det mycketär sannolikt priserna godstransporter kommeratt att
öka till följd taxfreeförsäljningen upphör. Prishöjningen blirattav
nödvändig för lönsamhet skall nås.kunnaatt Den struktur-
omvandling kommer påkallastonnaget minskadav attsom av
passagerarvolym och ökad godsvolym kräver investeringar som
måste betalas trafiken.av
Den bedömning kan grundvalgöras det materialsom av som
föreligger idag bilaga l pekar prishöjningar knappt 15 %att
kan komma krävas för både gods ochatt Denna siffrapassagerare.

Öresundsbron,inkluderar effekterna från vilka enligt kalkylerna
uppskattningsvis påverkar färjenäringen i södra Sverige lika mycket

taxfreeavvecklingen. Denna siffra givetvisärsom en grov upp-
skattning och osäker eftersom prissättningen marknadsfråga.är en

måsteMan också ha i minnet priseffekterna för godstrafiken kanatt
uppvisa regionala skillnader, i vissa regionerstora behöver inteman
räkna någonmed prishöjning avskaffandet taxfree.p.g.a. av
Transportkostnaderna frågastrategisk förär svensk industri ochen
dess konkurrenskraft förhållandei till andra företag, befinnersom
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Varjeimarknaderna Europa.geografiskt desig närmare stora
förnackdel densjälvklart tilltransportkostnadernahöjning ärav

prisEffekternakonkurrenskraft.exportindustrinssvenska varans
variera starktgivetvishöjs kommerjust färjetaxorna attattav

värde.ochtotalalängden denberoende transporten varansav
andelfärjetransportkostnadensuppskattning pekarEn attgrov

för svenskuppgår till cirka 0.5 %generelltexportpriset settav
betydaskulle dettastiga med 15 %skullefärjeprisernaOmexport.

bli 50 kronorskullesålts 000 kronorför 10tidigareatt somen vara
skallfärjan. Dettapriserökadedyrare till konsument p.g.a.

ändå bidra tillkanräkneexempelenbart attett ge enmenses som
kankonkurrensnackdelarstorleken deuppfattningviss somom

taxfreeförsäljningen upphör.följa attav
uppskattadinnebär dettataxfreeförsäljningen försvinnerNär en

dettamiljoner kr.900 Avdrygtför färjerederiernanettoförlust
Öresundsbron 400drygteffektenden uppskattadeutgörs av

knapptfrån taxfreeförsäljningoch bortfallet bidragmiljoner kr av
biljett-via ökadekan kompenserasmiljoner kr. Denna förlust500

detskullenettoförlustenhelabäragodspriser. Om godsetoch antas
frakthöjningBeräknas behovetfrakthöjning med 35 %. avge en

17 %.resultatettaxfreeavvecklingen blirbaseradenbart
lastbilen,varuvärdetgenomsnittligaSjöfraktens andel detav

0,8 %0,6 ochtill mellanfrån 0,5000 kr, ökar3001994 ca
inte.ellerbroeffekten räknasberoende om

inteochfordonsenhet ärfärjor betalasSjöfrakten per
deinnebärvaruvärde. Detellerefterdifferentierad atttyp av vara

drabbaslastbillågvärdiga godssegmenten transporterassommer
delOOO SEKvaruvärde 5Antar t.ex.ton,ett ensompermer.

andel detfärjefraktensökarlågvärdiga skogsprodukterna,de avav
alternativt 3,5 %.från tillvaruvärdet 2,5 3 %totala

måstepåtagliga prishöjningar mötaföretag drabbasDe avsom
säkerligenvilketnågon form,ikostnadsrationaliseringarmeddessa

Minmarknad.svår konkurrensutsattuppgiftblikan enen
påtagligabefarabehöverdock knappastbedömning är att man

ellerföretagsnedläggningarförändringar i formstrukturella av
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minskad produktion i svensk exportnäring följd attsom en av
taxfreeförsäljningen färjorna upphör.

Regularitet och transporttid

kanDet inte uteslutas trafikomläggningar, i fall kort sikt,att vart
kan leda till vissa förlängningar transporttiderna, bl.a. attav genom
tredjeland trafikeras för taxfreeförsäljningen skall kunnaatt
fortsätta på vissa linjer. I nationellt perspektiv det inte troligtett är

svensk industri kommer drabbas några påtagligaatt att av
störningar ifråga regularitet och transporttid taxfree-närom
försäljningen upphör.

Transportköparen arbetar kontinuerligt med effektiviseraatt
logistiken och kostnaderna från dörr till dörr, vilket harpressa
medfört frekvenskraven ökat och sändningsstorleken minskat.att
För vissa halvfabrikat kan ocksådet ha skett frånöverföringen
fartygstransporter till lastbilstransporter, vilka i sin har hamnattur
på färjor.

På sikt kan omstruktureringen farjenäringen med ökat inslagen av
godstransporter till fördel för exportindustrin. Gods-av vara

har årende hafttransporterna tillväxttakt vidasenaste en som
Öresunds-överstiger passagerartillväxten, räknar bortsom om man

trafiken har varit i noll under följd år. Det betyderstort sett en av
godset blir viktigare relativt för farjebolagen.att Den gängsesett

bedömningen idag godstrafikenär kommer fortsätta ökaatt att att
under de årennärmaste medan avvecklingen taxfree kommer attav
minska passagerarvolymen.

5.2 Taxfree och turistströmmama från

utlandet

De risker och hot har befarats i samband med taxfree-attsom
försäljningen upphör förmodad prishöjningär biljetternaatt en
och det borttagna imervärdet fårinte handla taxfreeatt man
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Sverige.turister iutländskablir färreleda till detkommer attatt
haft medgång harutredningensjag underVid kontakterde som

kommit framintedetturistnäringen i Sverige harföreträdare för
uppstådet generellt kommerförnågot talar storaattattsom

taxfree.avvecklingenberoendeturistnäringeninomproblem av
turistanläggningarochvissa regionersannoliktkanDäremot

resmål.andraturister väl jermindre antaldrabbas ettattav

mål utländska turistersförochMotiv resor

identifiera turist-måstedettabedömakunnaFör att man
Sverige,sig tillmänniskorhur samtresvägar,strömmarnas tar
sinikan utgöramål turistandet. Dettaförmotiv och turderas

taxfreeförsäljningenrollvilkendelsbedömningarförunderlag om
turistandetfärjepriserfrågapriskänslighet ivilkenhar, dels somom

andelvilkenutifrånbedömasblandkanhar. Det avannatsenare
färjeöverfartenpristotala utgör.somresans

1994turism i SverigeUtländskPublikationen somsommaren
intervju-bygger1995SverigebildenförStyrelsenut avgavs

underturisterhemvändande00017med drygtundersökningar
hardemånader1994. Dessa ärtill septembermånaderna juni som

siffrorföljandeinte kan räknavilketflest turister, gör att omman
utländskabildöversiktligmycketårsstatistik. syfteItill att avge en

delarbearbetatjagmånader 1994 harfyraSverige dessaiturister
undersökningen.av

fyradeunderkombesökareutländskamiljoner2,4de drygtAv som
eller61 %majoritet, nästanöverväldigandesigmånaderna, tog en

komfärjelinje. 18 %någonviaSverigetillmänniskormiljoner1,5
tåg- ochtåg. Eftersomvia2 %bil endastvia och19 %via flyg,

Sverigesdelbegränsad gräns,skeendast kanbilresande över aven
sjötransporttill ärmöjligheternadäroch Norgefrån Tornedalen

förstörrebetydelse ännufärjesjöfartensbegränsade, kan antas var
de 61vadutlandsbesökare, än procenten anger.

helaochbesöken30 %förtyskarnastodnationaliteternaAv av
stodmedborgareNordiskafärjepassagerartransporterna.44 % av
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sammanlagt för 46 % antalet besök och 40% sjö-av av
Nordiska och tyska besök såledesstod förtransporterna.

sammanlagt cirka fjärdedelar både antal besök och 84 %tre av av
antalet färjepassagerartransporter. Av antalet besökande utgjorde
drygt 90 % semesterbesökande. tjänsteresande.resten var

bådeJag tillgången till taxfree och biljettprisernas be-antar att
tydelse för volymen besök avståndetmed till besökarensavtarav
hemort. Detta skulle med viss försiktighet kunna leda till atten man
kan dela besökarna i olika känslighetskategorier avseende
taxfreeförsäljning och biljettpriser.

Närboende med höga alkohol- och robakspriser. För dessa har
biljettpris och taxfree relativt betydelse för resebenägenheten.stor
Till denna kategori hör och finländare, står för 15norrmän %som

antalet färjeresor. Frånsett Kvarkentrafiken jfr. avsnitt Sverige,av
Norrlandskusten Kvarken Finland kommer båda dessa grupper-

kunna handla taxfree efter den 30 juni 1999.att även

Närboende med låga alkohol- tobakspriser.och För dessa har
biljettpriset knappast någontaxfree betydelse förmen rese-
benägenheten. Gruppen består danskar och tyskar, vilka stod förav
70 % antalet färjeresor.av
Fjärrboende med låga alkohol- och tobakspriser. För denna grupp
har sannolikt varken taxfree eller biljettpris avgörande inflytandeett
på resebenägenheten. Dessa för 16 % antaletresenärer svarar av
färjeresor.

För ingen dessa kategorier taxfreeförsäljningen spelaav synes
någon avgörande roll för resandet till Sverige. Däremot kan ca
70 % turisterna känsliga för biljettpriset. Av dessaav anses vara
kan eliminera tjänsteresoma från diskussionen.man
Ca 60% såledeskan priskänsliga.resenärerna Enligtav anses
andra studier utförda b1.a. Gästgifvaren i Göteborgär ABsom av
kan färjeresenärernas priselasticitet 1 pris-enäranta attman
höjning 10 % minskning antaletgör resande med 10 %,en av
vilket prishöjning med 15 % bilaga skullese lattger etten ge

knappt 10 % den totalaresenärer passagerarvolymentapp av av
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ändåuppskattning,givetvisfärjorna. Detta är enmengroven
taxfree-händavad kommer närindikationrimlig attsom

upphör.försäljningen

effekterRegionala5.3

FinlandKvarkenNorrlandskustenSverige, -

hela EUdrabbade inom närdetrafiken lärhärDen mestavvara en
avsnittetdrabbas intei söder seavvecklas. Konkurrenternataxfree

YtterligareSvealandsområdet Finland sätt.Sverige samma-
går mellanfärjelinjernatrafiken härnågot talar är attmot uppesom

försäljningvilketskatter,med ungefär görtvå länder att avsamma
taxfree.efterförväntasombord kan överbeskattade tavaror

tillskrivelsegång skickatutredningensKvarkenrådet har under en
till mig.överlämnatsregeringen harsom

mindregått eller1837sedanUmeå har detoch VasaMellan mer
närings-regionalaKvarkentrafiken hartrafik.regelbunden stora

betydelse. Iaspektersocialakulturella och ettinslag, likväl avsom
nordeuropeiskviktigocksådenperspektiv kan utgöralängre en

bindervilkenEl2zan,naturlig länkdå dentransportlänk, är en
Sverige,från Norgesig översträckerregionden norrasomsamman

nedan,DiagrammetBaltikum.till RysslandvidareFinland och samt
visarfärjelinjer,del andramedKvarkentrafiken jämförsdär en

taxfree.beroendet av
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Figur 8: Nyckeltal för fördelning intäkter på färjelinjervissaav

Silja Line bedriver trafiken med färja vintertid, Fennia byggden
1966, och sommartid ytterligare färja, Wasa Express. Totalten
genomfördes 1996 1 400 vilketnämnare omsättningturer, gav en
på 430 miljoner SEK. Färjoma fraktade 900 000ca ca passagerare,
8 000 lastbilar, drygt 2 900 bussar och 72 000 personbilar. Av den
totala omsättningen i Kvarkentrañken frånkom %5 lasten, 17ca

från% biljettintäkter person-, bil- och bussbiljetter %78samt
från ombordkonsumtion och butiksförsäljning. Ca 80 % för-av
säljningen ombord hänför sig till butik. Detta kan jämföras med
fäijetrañk i södra Sverige med ungefär distans. Där ärsamma
nyckeltalen i stället från20 % frånlast, %30 biljetter och 50 %ca
från ombordkonsumtion/försäljning. Personresandet Kvarkenöver

alltsåsvarade för 95 % omsättningen och Silja har högtettca av
kapacitetsutnyttjande med 640 i snittca passagerare, som
spenderade 400 SEKnästan Marginalema för-per resa.
säljningen i butik lågoch mellan 65 och %.72 Lastbils-restaurang
kapaciteten låg, hade högär nyttjandegrad. Gammalt tonnagemen
och lågadänned kapitalkostnader tillsammans med väl anpassad
kapacitet till nuvarande strategi har bidragit till god lönsamhet
under åren.de Stegvis kommer dock förutsättningarnasenaste för
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Förstdramatiskt. tax-förändras genomverksamhetendriva attatt
införandetår 2002 nyadärefter avochfreeavvecklingen genom

ombyggnaderbetydandekrävervilka avSOLAS,säkerhetsregler
Fennia.

nyckel-iförändringarsmåförkänsligfärjetrafikför ärKalkylen
beräknaförframSilja attkalkylerframgår de togtalen. Det somav

beräknadesPassagerarunderlagetupphör.taxfreeresultatet när
godadagensblevResultat000. att300till000från 900minska

SEK.miljoner25driftsförlusttillvändasskulle calönsamhet en
Kvarkenrådets uppdragbl.a.dethargjordeskalkyldennaSedan

kommitKvarken stortett"Transportlänkprojektetförinom ramen
få.kantaxfreeavskaffandeteffekterdeanalyserantal avsomav
kapa-synpunkt,kommersiellfråneffektividagKvarkentrafiken är

nuvarande konceptfrånochavvägdväl avstegfärjan ärciteten
höjasvårt attkommerDetvinsten. attreducera varakommer att

medförasig kommeritaxfree attavvecklingeneftersompriserna, av
Nedanminska.kommerresandetoch attpassagerarunderlagetatt

i dengjortharInstitutAnalysSjöfartensantagandenföljer de som
resultatetföljerDäreftertrolig. avjag mestkalkyl varaansersom

kalkylen.
Försäljningen000.400till perminskaAntalet antaspassagerare

ochbiljettprisersamtidigtSEK,110tillminskar sompassagerare
förBidraget1996.medjämförtoförändradefraktpriser antas vara

ibidragetmedan%,72kvarliggerombordkonsumtionen
dåkommerOmsättningen att%.till 50från 65sjunkerbutikerna

DetSEK.miljoner130tillSEKmiljoner400från drygtsjunka ca
verk-ochihop attkunnakommerbästdriften attinnebär att som

kapital.tillbidragnågotlämnakunnakommerintesamheten att
troligt-perspektiv,EU-iKvarkentrafiken, ettvisarAnalyserna att

upphör.taxfreehårdastdrabbas attlinjeenskildaden avvis är som
reglerSOLAS-infördaochtaxfreemed borttagenfärjaNuvarande

alternativ.livskraftigtalltså inteär ett
medlastfärja,visarfrån SAIöverslagsberäkning att renenEn

alternativnågothellerinte ärlastbilschaufförer,förenbartkapacitet
Kon-godstransport.ökadförpotentialfinnsdetsikt, även om
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kurrensen finns land-godset redan eftersom detär att ettstor,om
baserat alternativ färjealternativvia Haparanda och flera över
Stockholrnregionen. beviljasVissa dessa dessutomtransporterav

statligt transportbidrag.avsevärtett

1996 passerade 200 lastbilar och 150 000 trailers000närmare över
finsk sjögräns. passeradeYtterligare 50 000 godsenheternärmare

Haparanda/Torneå.finsk/svensk Vialandgräns vid Vasaöver
årenpasserade 6000 lastbilar. Kvarkentrafiken har de senaste

minskat sina såväl busstrafikandelar inom personbils- och som
inom år 1996. Underlastbilstrafiken -7,4 mellan 1994 och% per

period trafiken Haparanda/-har den helt landbaserade översamma
Torneå år. Kvarkentrafikens godskunderexpanderat med 11 % per

såvältill 86 finska förlusten finska utländska% ochär somavser
lastbilar. påverkandeTransportbidragen faktor sätterär etten som

fårtak för hur mycket färjealternativ teoretisk kalkylkosta. Enett
transportkostnaden transportrelationer indikerarolikaöver att

Kvarkentrafikens omland, det gäller svenska kunder, kannär vara
påstarkt begränsat beroende transportbidraget.

Kalkylerna förutsätter inga ändringar i trañk-, närings- ellerdagens
sjöfartspolitik i Sverige Finland för förlusteneller kompenseraatt

sådanden subvention idag för-taxfree innebär. Skulleav som
ändringar inne-inom transportpolitiken i Sverige kan detgöras t.ex.
bära uppnås stadium.lönsamhet sannolikt tidigarekanatt ett

sådanTransportbidraget stimulerar till landsvägs-faktorär en som
istället för sjötransporter. innebärFärjesjöfarten Kvarkenöver ett
alternativ den och mycket konkurrens-kortaste resvägensom enger

miljö-kraftig restid för västlig riktning. Iitransporter ost -
perspektiv någotdetta skall undervärderas.är som

svårtSammanfattningsvis bedömning blikommer det enligt min att
upprätthålla åretrunttrafik Umeåsikt Vasasträckanatt en -

särskilda stödinsatser. skulle beröra drygt 200En nedläggningutan
anställda.
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Svealandsområdet FinlandSverige, -

vissatroligthögstdetfinlandstrafiken attgäller ärdet avNär
Tallinn. Detandraoch vägenMariehamnlinjerna vägen omtar om

omläggningEnkvar.finnaskommertaxfree avinnebär attatt
prisbilden,avseendekonsekvensernegativavissatrafiken kan ge

ocksågårDetgodstransporterna. attochpersonresandetbåde för
Åland, flereftersomöverförutspå ökad konkurrens rutternaen

avseendesärställningdessutnyttjaviljaförmodaskanaktörer
taxfree.

ochprishöjningarbåde medfå problemsiktkortIndustrin kan
färdaskommerfärjornaeftersomtidtabellen ändras, att enmed att

detfördocktalargodstransporter attTillväxtensträcka.längre
transportanpassatstrukturförändringarske ettkommer mot meratt

industrin.tilltidtabelleroch är anpassatdär tonnage mersystem,
kryssnings-några effekter. Deblidet intetordeturistnäringenFör

sannolikhetkommerFinland attochSverigefinns mellanlinjer som
tillellerMariehamntillsidanfinskadendestinationsortbyta

denturismeninteförmodligendrabbardeti Baltikum,land men
sidan.svenska

detfärjerederiernabetydelsedetsysselsättningen är anserFör omav
Omland.tredjetrafikenläggamöjligt motpraktiskt att om

förmodligentrafikenomläggningeninnebärdetrederierna klarar av
konkurrens-ökadedenkansiktsikt,kortingenting men

sjömänfinskaochsvenska attförsvårigheterinnebärasituationen
sysselsättningminskadmedarbetsplatserna somkonkurrera enom

tredjelandsinteockså följdenblirsysselsättningMinskadföljd. om
genomföra.gårtrafik att

Baltikum, PolenSverige -
taxfree-kommerutanför EUstårPolenochBaltikumEftersom
Estland,dessaeffektnegativnågon rutter.hainte attstoppet

färje-tillväxtornråden förintressantaLitauenochLettland är
mellanfärjelinjefinns1990-taletbörjanSedansjöfarten. enav
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Stockholm och Tallinn nedgångenefter till följd Estonia-som, av
katastrofen, börjar öka sina volymer igen. linjerFlera harnu nya

år.under linje har ochöppnats En mellan Kapellskärstartatssenare
Paldiski i Estland ocksåoch färjeförbindelser finns mellan
Stockholm och Riga FrånKlaipeda i Litauen. Sverigesödraresp

Åhusgår linjer mellan Karlshamn Liepaja ioch Lettland och har en
förbindelse med Klaipeda. Taxfreeförsäljningens betydelse kan
illustreras den kraftiga trafikökningen Helsingfors ochmellanav
Tallinn. Denna några år fråntrafik har miljonökat l passa-ca

till 5 miljoner.närmaregerare nu
Så länge de stårbaltiska taxfree-utanför EU kommerstaterna
försäljning möjlig och detta trafiken kan förväntasgöratt attvara
öka. Som tidigare kan viss del finlandstrafikennämnts en av genom

Tallinn fortsätta med taxfreeförsäljningen. Enatt t.ex.passera
redan andra skäl förväntad ökning trafiken Sverigemellanav av
och de baltiska länderna kommer ytterligare stimuleras attatt av
taxfree upphör mellan EU-staterna. dettaI sammanhang bör noteras

de linjer inrättas uteslutande trafikeras med utländsktatt nya som
lågkostnadsbesättningar.med hårdareDen allt kon-tonnage

kurrensen för svenska färjeoperatörer förväntas bestå eller t.o.m.
skärpas.

Mot Polen har färjemarknaden expanderat stegvis sedan mitten av
l970-talet. Den polska marknaden, med sina miljoner40närmare
innevånare, intressant för svenska och importörer. Detär exportörer
faktum i denna trafik taxfree-kommer ha kvaratt attman
försäljningen talar för marknaden kan komma öka ytterligare.att att
En del den gods- gåroch passagerartrafik idag mellan t.ex.av som
Trelleborg och Sassnitz kan, närheten till mellanruttengenom
Ystad och Swinoujsie, komma flyttas i syftetill Polenruttenöveratt

minska kostnaderna. svårtDet överflyttnings-uppskattaäratt att
effekten, berörda rederier sigdet bör röraattmen anser om en

måttligrelativt överflyttning. Anledningarna till detta delsär att
linjen till Tyskland kortare fåroch rederierna därav bättreär ett
kapacitetsutnyttjande förväntasoch dels Polen kantonnaget attav
bli i några år.medlem EU redan inom
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för-kan inteNågra iförändringar landtransportmönstrenstörre
färjetrafiken kommerförutspådda utökningenDenväntas. av

Iågkostnads-färjor medhuvudsakligen med utländskaskeatt
besättningar.

TysklandSverige -

"huvudvägarna"TysklandFärjetrafiken mellan Sverige och är aven
ochfrån Volymernaför till och EU. ärgods och storapassagerare
tidUnderförhållandevis många relativt korta.rutterna senaremen

med hög-kompletteratskonventionella färjetrafikenhar den
tillskekaninköpsresorhastighetsfärjor trafikomlopp gör attvars

för-skallutvecklingTyskland dagen. Dennaöver som enses
avvecklas.taxfreefrån situationenrederiernaberedelse närmötaatt

finnsså skatteskillnadendärmed, längei Tyskland kanInköpen
bortfalletTyskland, till viss delmellan Sverige och ersätta tax-av

beståTysklandstrafikensådan bakgrund kanfreeintäkterna. Mot en
kompletterasinriktning,huvudsakligasin omfattning ochtill men

koncept.med nya
högstasysselsättningen detdärmedTysklandstrafiken ochFör är av

formuleras.för punktskatteuttagetvikt hur reglerna

ÖresundDanmark,Sverige -

Öresundslinjerna avvecklastaxfreeblir konsekvensernaFör attav
dessaleder tillsmå. avvecklingenmöjligtsannolikt Det är attatt

skullför denför godstransporter,kan höja priset tappautan att
lågtordepriselasticiteten för godstransporterEftersomkunder. vara

dockprisnivåer. finnsDetrimlig närhet till dagensi intervall inom
kommande fastadenstrukturenförändrabehov attett p.g.a.av

Även reglernaroll hurdetlinjer spelarför dessaförbindelsen. stor
Trafikenskrivas.tobak kommeralkohol ochför försäljning attav

Öresund decennier haftflerahistoriskt underharöver sett en
ellerpriserinköpstrafik därformerfinnatendens att enaavnya

det prisernaF.n.Sundet attraherar ärandra sidan passagerare.
sig resandeströmmar.lockar tilli Danmark som
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Öre-delEn förändringar i landtransportmönstren kan förväntas i
Öresundsbronstadsregionen dels trafikoch dels via Syd-p.g.a. ny

bådesverige Tyskland och Polen.mot

Sverige, Västkusten Danmark-

Trafiken Kattegatt har redan börjat sitt efter detonnageanpassa
reglerna, och denna anpassning kommer fömiodligen fortsätta.nya

Även Öresund-västkusten tillhör de regioner drabbas attsom av
förbindelsen blir klar. Därför kan det kommer bliantaga att attman

Öresundsbronviss trafikökning Påsöderut grundvägarna. av
finns det förmodligen inte någraför prishöjningarutrymme stora
godset.

Sverige Norge-

Trafiken Norge kommer förmodligen öka i viss utsträckning.att
Dels beroende existerande linjer mellan Sverige och Englandatt
kommer mellanlanda" åtnjutai förNorge taxfree fort-ävenatt att
sättningsvis, dels viss uppstår.trafikattgenom ny

5.4 Sysselsättningen

Den europeiska färjesjöfarten omfattar totalt l 000 färjor medca en
genomsnittlig kapacitet 900 fartyg. Med ettpassagerare per
antagande i genomsnitt 65 fartyg arbetarattom personer per
ombord och iland, kan den totala sysselsättningen uppskattas till ca
65 000 personer.

Den svenska sysselsättningen i de svenska rederierna dokumen-är
terad Sveriges Redareförening. Färjerederierna inom Redare-av
föreningen sysselsätter 4 856 ombordanställda svenskar, varav

915 manskap3 och 941 befäl. Med ytterligare 600 land-1utgör ca
anställda blir den totala sysselsättningen svenskar inom denav
svenska färjenäringen 6 500ca personer.
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Tabell Anställda på svenska6. svenskar ärsom
medlemmar Redareförerzingeni

1997 Drift IntendenturFärjor
Bef Mansk Tot.Bef Mansk Tot.

2925 3327539 990 1529 402Ant. personer
1447430 665 175 1272befattningar 234Ant.

12,4 12,5Månadslön 12,5 15,3 13,520,4
Årslönesumma 499,7148,3 279,9 65,3 434,4131,6
Årslönesumma 550,2 631,4153,0 187,5 340,5 81,2KV+

132,6115,5Sjöskatt, 21% 32,1 39,4 71,5 17,1
26,1 176,9 203,1Soc. avgifter, 32,16% 49,2 60,3 109,5

itill regeringenSjöfartsverket lämnadeDen överrapport som
för färjor ibetydelsendecember 1996 TAXFREEmed namnet -

taxfreeavvecklingentrafik svenska hamnar uppskattade att av
förlora sina arbeten,skulle leda till 2 skulle770att varavpersoner

frånväsentligtskiljer sig700 svenskar. bedömningdrygt l Min
skillnaden.till Densiffror. finns flera orsaker dendessa Det stora

från prishöjningutgickviktigaste Sjöfartsverketsär att rapport en
trolig siffra.jag med 15 %30 %, medan har räknat enca somca

bedömningarna hurolikaandra skillnaden deDen ärstora
avvecklingen drabbar Finlandstrafiken.

sysselsättningenminskadeSjöfartsverkets redovisas denI rapport
region försiffrornaredovisaregion för region. Jag kommer inte att

nivå.nationellaggregeradeffekternaregion utan anger en
försiktighet.Nedanstående med vissbedömningar och skall läsasär

svårt marknadhurDet är sagt att veta reagerar.ensom
700med mellansysselsättningjag med minskadTotalt räknar en

utformas.punktskattereglernaoch 200 beroende hurl personer,
trafikerar Sverige,tillkommer rederiernaYtterligare 500 somom

möjligtSvealandsområdet praktisktFinland inte det attanser-
drabbas minstdettaall sin trafik tredje land. Utöverlägga motom

sysselsättningi södra Sverige minskad300 p.g.a.personer av
Öresundsbron.fråneffekter
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5.5 Statens inkomster utgifteroch

Färjerederierna svarade under perioden 90-95 för drygt 23 miljoner
samladede skatterna från rederinäringen. Totalt svaradeav

näringen för 71 miljoner kronor jfr. SOU 1997:171, bilaga 3. När
taxfreeförsäljningen avskaffas sjunker siktbolagsskatten kort till

ingenting, eftersom färjerederiernas lönsamhet minskarnästan
kraftigt.

Några påtagligt ökade intäkter från punktskatter alkohol och
tobak torde inte påräkna. försäljningDen för konsumtion iattvara
Sverige idag sker färjorna, kan i utsträckning istor antassom
stället ske i länder med lägre punktskatter, framförallt Tyskland och
Danmark. frånInkomsterna givetvispunktskatter beroendeär
vilka regler dessa kommer omfattasattsom av.
Vissa kostnader för arbetsmarknadsåtgärder tillkommer.

Sammantaget torde avskaffande taxfreeförsäljningen leda tillattav
små förändringar i den svenska statskassan.

5.6 Miljön

Taxfreeavvecklingen i kombination med den fasta förbindelsen över
Öresund kan leda till del bådeändringar flödet för gods ochen av

Detta kan konsekvenser miljön, dessa tordepassagerare. ge men
i nationellt perspektiv betrakta ringa.attvara som
De färjor gåridag mellan Svealandsområdet Finlandoch kansom

goda grunder ändra sina vilket viss marginellantas resrutter, ger
påverkan miljön i form bränsleåtgång.ökadav
I Kvarkenregionen leder däremot indragande färjelinjen tillett attav
last- och personbilarna tvingas köra mycket längre sträcka. Dettaen

givetvis inte tillfredsställande i miljöperspektiv.är ett
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förslag6 Utredningens

svenska utrikes-för denFärjetrafiken har avgörande betydelseen
svenskahandelssjöfarten. Denhandeln och viktig delutgör en av

mål. Effektivitets-centralasjöfartspolitiken har historisk sett tre
beredskapsmålet. Efterhandmåletmålet, ochdet handelspolitiska

det syssel-några delmål betydelse,ytterligare kommithar att
målet.miljöpolitiskamålet ochsättningspolitiska och sjösäkerhets-

171.SOU 1997:i mitt förra betänkanderedovisade dessaJag

färjesjöfarten förförmål giltighethar minst likaDessa stor som
för denbetydelseavgörandeFärjetrafiken harsjöfart. enannan

handelssjöfarten.viktig delutrikeshandeln ochsvenska utgör aven
Sverige.irederistöddock inteFärjerederierna omfattas av

Bildeninom färjesektorn.sannolikt ökakommerKonkurrensen att
taxfreehandelssjöfarten. Attlika entydig förintedockär som

berördaintäktsbortfall förotvivelaktigtbetyder dockförsvinner ett
bli besväranderederier kan stort.som

ochutvecklingenföljauppmärksamtdärför skälfinnsDet attatt
stöd-ochfärjesjöfartlikabehandlingsikt överväga annanaven

särbehandladfärjetrafiken ärsjöfart. Anledningenberättigad äratt
riks-fattades irederistödetbeslutet1988,branschen näratt om
hårdivarandekunde beskrivasdagen, mengynnsamensom

marknadsförutsättningar.medkonkurrenssituation och gynnsamma
måste fokussjöfart,övriglikväl ifallet idag. Här,inteDet är som

åligger Sjöfartsverketkonkurrenskraftsfrågorna. Detriktas att,mot
denredovisningarårligasamråd Rederinämnden, lämnamedi av

uppdragetförkonkurrenskraft, inomfärjenäringenssvenska ramen
konkurrenskraft.sjöfartsnäringensvenskainnefattar hela densom
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6.1 åtgärderFörslag till i Kvarken

Kvarkentrafiken intar särställning i Sverige effekternaavseendeen
taxfreeavvecklingen. Färjelinjen har mycket högre andelav

godsmängd genomsnittet, vilket intedetän gör attpassagerare per
kommer det lönsamt sikt driva trafiken taxfree.göra att utan

Kvarkentrafiken intar också särställning vad det gälleren
alternativa eftersom alternativet landsvägstransportresvägar, är en

tio timmar, jämfört med färjans fyra. finns alltsåDet ingen
naturlig länk tvåmellan de regionerna berörs. Det ärannan som

alltså relevant kalla färjelinjen för tvåbro mellan regioneratt en
med traditioner och kulturella värderingar.gemensamma

frånDet bör därför samhällets sida finnas intresseett attav
upprätthålla viss kontinuitet, regularitet, prisnivåkapacitet och över
Kvarken. förFrämst upprätthålla ovanstående bindningar,att men

för främja den lokalaäven marknad redan idag finnsatt som
avseende arbete, utbildning fåroch turism. I sammanhanget man
inte heller glömma Kvarkenlinjen naturlig länk efteräratt en
El2:an binder de regionerna i Norge, Sverige,som samman norra
Finland och Ryssland.

Mitt förslag ovanståendebakgrund Kvarkentrafikenär mot attav
bör public-serviceintresse, liksom Gotlandstrafiken.ettses som
Sverige och Finland bör därför upphandlingövervägagemensamt

åretrunttrafik.trafik för säkraattav
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Förord

Taxfreebegreppet blivit väl in-har magiskt begrepp,nästan ettett
och med färje-generellt brand mark" intimt förknippat ochrotat

flygtrafik i allmänhet. Klär detbegreppetstörsta representerarav
inget för billigarekunden möjlighet handla hem-änänannat atten

föroch försäljaren få täckningsbidrag.chans högreatt ut ettma en
Om denna möjlighet upphör behövs unika kännetecken brandnya -
marks, förknippade med specifika delmarknader ellerärsom mer
kanske till taxfreeoch med unika för varje upphörAttär operatör.
betyder inte kunden inte kan handla billigare,chansatt att menen
det sker till priset säljarens marginal minskar.att

Taxfreeförsäljningen påverkatinnebär subvention, valetharen som
finnsoch utbudet transportlösningar. Detochtransportvägarav

dock ocksåantal faktorer valutakurser,andra inverkarett som -
skillnader i sammansättningoch punktskatter, av ex-moms
port/import, marknader,industrilokalisering, framväxten av nya
faktorkostnadsförändringar, köpkraftsförändringar, aktörernas
strategier, politiska beslut, infrastrukturinvesteringar o s v.

därför mycketAtt värdera konsekvenser bortfallet taxfree blirav av
komplicerat kontinuitet. Vioch kräver dynamiska analyser och är
också nödvändigt ochhelhetsperspektivövertygande äratt ettom

vårdet förhoppning vår till ökad kun-kan bidraär att rapport en
skap taxfree.färjemarknadens förutsättningarna efterom
Det referensmaterial borttagandetgäller effekterna tax-avsom av

bestårfree till med avsiktdel partsinlagor eller analyserstor av som
har varit tagitbegränsade i olika avseenden. Vi har tacksamt emot

ini-hjälp Klas Cruise Ferries, medBrogren och Folke Widell,av
tierad grund-kunskap hur färjemarknaden fungerar. Utan derasom
data föreliggandehade det inte heller varit möjligt sammanställaatt
analys.

Vi också redogörelsevill Sveriges Redareförening för derastacka
det kan kommaregelverket för taxfree försäljningen idag och hurav
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fungera efter den 30 juni 1999 alla rederier ställtatt samt som upp
ocksåfrågeformuläret.och Ann-Christine Frandsen skallsvarat

för sitt förtjänstfulla arbete analysen de svenskamedomnämnas av
årsredovisningar.färjeföretagens

ocksåEtt Kvarkenrådets projektledning, Infraplantack tillvarmt
m.fl. givit insikter till Birgeroch perspektiv samtsom oss nya

låtitBäckström, prestigeOrdföranden i SSK-utredningen, utansom
samordna faktainsamling inom beröroch analyser avsnittetoss som

färjemarknaden båda Mångaför harutredningarna. skattekronor
samtidigt förhoppningsvis blivit bättreanalyserna harsparats som

underbyggda.

Göteborg 1998-03- l 5

Kaj Rehnström Jennie Thalenius
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Sammanfattning och slutsatser

Uppdraget

taxfree-Denna bilaga för SSK-utredningensunderlagutgör ett
varitbetänkande. Givna förutsättningar för konsekvensanalysen har

att:
Taxfree upphör 1999.den ljuli0
Värdera vad taxfree för ekonomiska konsek-bortagande kanav

för gods-rederinäringen volymeffekter resande samtsamtvenser
transporter.
Bedöma sysselsättningseffekter för rederinäringen0
Värdera övergripande konsekvenser för svensk industris transport-
kostnad konkurrenskraft.och

ingåttDet har inte i kvantifiera effekter för turistnä-uppdraget att
ringen eller miljö- och säkerhetsaspekter.

viktigt frågefor-Ett underlag för varit omfattandeanalysen har ett
mulär besvarats 60-70 trafikenföretag för %som avav som svarar

Sverige.

Volymer och struktur

Europa intar internatio-dominerande ställning det gäller denären
nella dominerar imedan de nationella marknadernatransporterna

Östernframför allt Fjärran globaltoch Amerika. Marknaden kan
beståuppskattas nationella40% internationella och 60%av ca

transporter.

totalaDen europeiska internationella marknaden uppskattas netto
till 90 miljoner last-miljoner bilar och 4,5 miljoner13passagerare,
bilar/trailers. från omfattadeTrafiken till Danmark 1996 37och
miljoner miljoner ochSverige 36 miljoner, England 35passagerare,

gårFrankrike miljoner. trafiken28 Observera det inte adderaatt att
fråntill och dåländerna det medför dubbelräkning. länderDessaen

dominerar helt den internationella färjemarknaden. betyderDet att
bli fort-Europa och framförallt Nordeuropas dominans kommer att

färjetransporternaden reduktion färjeresandet ochsatt stor, trots av
tillkomsten slopandet taxfree inomfasta förbindelser ochsom av av
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bli fort-bedömsvärldenUtvecklingen i övriga delarEU innebär. av
och internationellt. Fär-både nationelltvolymmässigt expansivsatt

små lokalaochbestår antalmycketjemarknaden stortett opera-av
färjerederier. tydligEn200i finns detEnbart Europa äntörer. mer

färje-europeiskaiframförallt denfinns,tendens till koncentration
finnasi framtideniSannolikt det Europamarknaden. kommer att

upphö-ochlandförbindelserfärre färjeoperatörer. Nyastörremen
utveckling.randet taxfree bidrar till dennaav

färje-långt inom Europasstrukturrationaliseringen kommitharAtt
flerkontrollerarframgår tydligt rederier i Japan,näring att somav

operatörsligan.flagg inte lederfärjor och har flest fartyg under egen
ochgällerStenasfären, Silja detleds PO ochDen när tonnagetav

Hel-mellantrafikenleder Scandlines meddet gällernär passagerare
POföljtHelsingör miljonersingborg med 10och avpassagerare

trafik.PO Line Calais-DoverStena

internationell verksamhetNationell eller

betydligtfärjemarknaden änInslaget hemmaflaggor störreärav
således gradi högrelastfartygsmarknaden. Färjornajämfört med är

härregistrerade trafiken. Meni de länder berörs äräven enavsom
i dengång blivit vanligareförändring tredjelandsflagg haroch

natio-internationella relativt inslagtrafiken. finnsDet stortett av
medupphöraMed beslutetnella färjemarknaden. atttransporter

nationelltaxfree ocksåinom EU störreännumottogs ett steg en
integreringocksåfärjemarknadsstruktur och därmed motett steg en

EU-kommissionenfärjelinjerna i land.med transportstrukturenav
bemanningsfrågorhar också s.k. konsultativt PM, därskickat ut ett

visserligenPM hari riktning. Dennaoch pekartas upp som samma
taxfreefrågan, innebärakantillkommit störreinte ettmenp.g.a.

blifärjetrafiken. Följden skulle kunnastatligt i väx-ettengagemang
investeringariochstatligt inslag subventionerande engagemangav

avvisasPMtill sjöss i fartyg. Dennai dvs.transportnäten även av
färjenäringen.

färjenä-ovanstående nationaliseringform motpolSom mot aven av
färjemarkna-kvarstår karaktärenringen dock den internationella
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viafartygsutbudetviaden. internationell integrering finnsEn samt
bemanning,finansiering,försäkring,underleverantörer, ut-varv,

färjemarknadensäkerhetsfrågorbildning innebäroch och ärattsom
färjetranspor-del den internationella sjöfarten. Merparten aven av

finns bety-detutförs också kommersiella villkor äventerna om
stödrederier,intressen i enskildadande inslag nationella samtav
gårfrån Varsida i Frankrike och Norge. gränsenstatens tsom ex

instrumentövergår transportpolitiskttill blifärjesjöfartennär att ett
näring arbe-upphandling och subventioner ellermed statlig somen

svår dra.därförpå internationellakommersiella villkor är atttar

fårtaxfreeförsäljningenfärjerederierna förloraroch medI att rena
han-lastfärjor dessa klassificerasfördel. För transporten somen

nationellaentydig för befrielsedelssjöfart, trendendär är per-av
globala kon-heltsociala avgifter densonskatter och nästanp.g.a.

råder inom marknad.kurrenssituation dennasom
utveck-två politiskt tänkbaraprincipfinns därför iDet motsatta

internfärjetrafikenblir den europeiskalingslinjer antingen tra-en-
så fär-betraktasfråga, ellerliksom och järnvägar,fikpolitisk vägar

sjöfartsmarknadeninternationelladenjemarknaden del avsom en
skullealternativetfår villkor.och arbeta under Det senaresamma

godstransporternapriserna försannolikt leda till de lägsta p.g.a.
i sig.sjötransportenskulle därmedkonkurrenssituationen och gynna

beslutetinnebärjuli 1999 kommerI takt med den l närmare attatt
sinfrågan ställstaxfreeförsäljningen onekligenupphöra med att

egentliga kärn-marknadensi inreFärjenäringen dras denspets.
konsumtions- ochfinns ifråga de skillnaderär stora somsom

utvecklingen kommerriktningvilkenpunktskatter inom Europa. I
fråga medpolitisksvårbedömbart och blirsynnerligenäratt en

inflytande olika intressenter.innebärallt vad det avav

Tonnageutbudet

fartyg1.850globaltfärjemarknadenPå utbudssidan omfattar ca
ochprodukttank-jämförbar meddenGT vilket400 gör äratt

andrahands-Omsättningeni fartyg.antalkylmarknaderna mätt av
miljonervärde 421motsvarande64 fartygfartyg uppgick till ett
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ochtank-omsättningenstår i proportion till1996, vilketUSD
1996började sjunkapå andrahandsfärjorPrisetbulkmarknaderna.

be-färjoröverutbudför marknaden diskonterade ettatt p.g.a.
återhämt-vissharUnder 1997taxfree skall upphöra.slutet att en

iliggerkostnadernadeKapaciteten flexibel ochning skett. är stora
höghastighets-modernai infrastrukturenoch inte äventonnaget om

i terminaler.betydande investeringarfärjor kan kräva

marknadensvenskflaggade färjornas andelDe av

svenskflaggat30 %färjetransporter bedrivs medSvenska ton-ca
antalhandelsflottans 8%jämföras medvilket kan mättcanage,

marknadsandelarflottan harfartyg. svenskkontrolleradeDen tappat
inordiska ländernabåde övrigainom fárje- och lastsektorn. De tar

hemmamarknader.sinaväsentligt högre grad hand om

frånpå kostnader, bidragFärjetrajiken intäkter,Sverige -
taxfree sysselsättningensamt

lastbiljetter 32 %,fördelar sigFärjeoperatörernas totala intäkter
sigfördelarbutik 33%. Kostnaderna20 restauration 16 % och%,

ombord 36lönekostnadbutik 21inköp till restauration och %,
admi-marknad ochdrift 16hamnkostnader 8 %, %,%, anlöp och

Sverige uppskattarsamtliganistration %. För17 operatörer
förefter avdragfrån restauration butikverksamhetbidraget ochatt

60 %uppgår SEK,till 3 3,5 miljarderinköpskostnaden varav-
förut-med dessafrån täckerbutikverksamheten. Bidragetkommer

för näringen.hela lönekostnadensättningar änmer
fárjetrañ-iengagerade8.000Vi uppskattar totalt äratt personerca

ombord,6.4001.600 i land ochken Sverige fördelat varav
intendentur.fartygsbesättning 1.600 och 4.800

taxfree försvinnereffekter för färjenäringenEkonomiska attav

olika för-med mycketenskilda linjerTrafiken Sverige utförs av
taxfreeförsäljningen drab-innebär förlustenutsättningar. Det att av

därför baseratshargrad. Analysenlinjerna i mycket varierandebar
område.varjeförtrafikområden specifika nyckeltalmed8 olika
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genomsnittsvärdeanvända viktatFortsättningsvis kommer ettatt
trafiken Sverige.för hela

Åren referensår. Effekterna1996 och 2000 har använts avsom
Öresundsbron ochtaxfree har beräknatsbortfalletoch separatav

iberäknas kommaEftersom brontill total effekt.sammanvägts en
referensåretså skallår taxfree upphör 1999drift under 2000 och

Öresundsbro taxfree.ochåretdet första med2000 utansomses
måste dagslägetalltidUtgångsläget konsekvensanalysför varaen

därförUtgångspunkten harför kalkylernai detta fallet 1996.d.v.s.
för last-fraktenbiljettintäkten liksomvarit att enper person

år respekti-nivå år 1996, dvs. 982000bil/trailer är somsamma
färjenä-förutsättningar bedömer1.642 SEK. Med dessa attve

enligt följande:år 1996 2000ringens villkor förändras mellan och

PÅ INTÄKTSSIDAN

från biljetter/personbilar/hytterMindre resande: Minskar inkomsten

ombordkonsumtionenförsäljningen ochMinskar

ombordPersoner Handlar mindresom reser:
ÖkadeGodstrafiken växer: Iastintäkter

PÅ KOSTNADSSIDAN

Färre anställda: arbetskraftskostnaderLägre

inköpskostnaderReducerat resande: Lägre

inköpskostnaderHandlar mindre: Lägre
Ökade inköpskostnaderFörsämrad marginal:

driftskostnaderochlinjer/turer: Minskade hamnFärre

formvilketandrahandsfärjor,Därtill kommer prisfallet är aven
Deni beräkningarnakapitalförstöring inte tagit medhar ovan.som

ocksåfår till detta.bidrarkonkurrensförstärkning lastfärjorsom rena
2,5minska medintäkternaMed de givna förutsättningarna bedöms

uppgå miljarder, d.v.s.till 1,5miljarder och kostnadsreduceringarna
pånettobortfalldet återstår behov förkompensation ettett caav

behovmiljard färjeföretagen harSEK. Beaktar1 även ettatt av
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behovetegentligaså1992-1996 detperioden ärefterkonsolidering
färjorna.värdefalleffektenDärtill kommerbetydligt större. av

minskningliggerutfallekonomiskaovanståendeBakom re-aven
-l4%miljoner32tillmiljonerfrån 36drygtsandet passagerare

lägresvenska,1.800direktanställda,2.100förlustoch varavav ca
ombordförsäljningen.frånbidragmindreochförsäljningsvolym ett

förfinns kvardå taxfreeoförändradRestaurationen om-antas vara
verksamhe-problem äventillsvidare. Ett ärbordkonsumtion att om

inkö-marginalersig högretillgodogörakunnaombord skulleten
personalintensiv.verksamheten ärså dettamotverkas attavpen,

förlandihögreväsentligt änombordArbetskraftskostnaden är
näringeninomdärför tendensfinnsverksamhet. Detmotsvarande en

mindreväsentligtrestaurationsformer ärgå tilltill per-över somatt
bildenkomplicerar ärytterligareVad attsonalintensiva. momssom

EU-mellanvidpassagerarbiljetteninföraskan komma resoratt
i kalkylema.beaktatsinteharländema. Detta

mil-fattas lförutsättningarnagivnamed devår analys ochEnligt
måsteDettaförsvinner.taxfreeeffektjard enbart attavsom en

ytterligare,minskaskostnaderna t.ex.kompenseras ge-attgenom
höjningellerhamnkostnaderflaggbyte, lägre avengenommmnom

kompensationenhelaOmgodsfrakter. utbiljettpriser eller tas
god-i ställetbiljettpris. Omhögredet 31%personresandet innebär
medmåste höjasfraktendetinnebärskall bära hela beloppet attset

skulle innebärabåda åtgärdernakombination37%. En gene-enav
kalkylen.dynamiken iinträderrell höjning med 17 %. Men nu

ikalkylenDynamiken

två skilda effekter:medföraprishöjningarPrincipiellt kan
lasten.och/ellerpersonresandetomfördelninggeografiskEn av0

last.personresande ellervolymenreducerasVia priselasticiteten av0
elasticite-bekräftartaxfreeanalyserantalfinns attDet stortett som

små prisök-relativtd.v.s.hög,biljetternaprisökningarvid ärten
geografiskresandet. Enminskningar itill betydandeningar leder

höjerfärjelinjersamtligainteockså förväntasomfördelning kan om
lika mycket.priset
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prisetökningpåfallande enigaUndersökningarna är att avenom
i resandet.minskningrelativamotsvarandetillpersonbiljetten leder

30höjs med %,biljettprisettaxfreeförsäljning ochfinns inteD.v.s.
vidkom-svensktförinnebär30 %. Detså minskar resandet med

ytterligarereducerasfrån Sverige skulleoch tillresandetmande att
miljonerfrån miljoner till 2233 passagerare.-

Ökningen kvarva-intäkterökadeinnebärabiljettpriset skulleav
miljo-för lOintäktförloradoch680 miljonerresande medrande en

ytterligaretillledermiljarder. Dettadrygt 2ner passagerare
sysselsätt-effektochenskilda linjernedläggelse störreännuav

stigandemedlastkapacitetbristKortsiktigt skapar detningen.
återkapacitetföljd innanför godsettransportkostnader nysom

bortfal-kompenseraalternativfinns marknaden. Ett är attannat
Är relativtprisökningenprishöjningar godstransporterna.vialet

Öresundsbron uppstårolika färjelinjer ochhög hosolikasett
godsvolymerna.omfördelninggeografisksannolikhetmed stor aven

totalapåverka denprisökningen knappastkommerDäremot att
Priselastici-personresandet.motsvarandelastvolymen sätt som

baserasvilketpersonresandet,låg skillnadtill motantasteten vara
0,6%genomsnittifärjeöverfarten utgörkostnaden för av ex-att

transporterad enhet.port/importvärdet per
utvecklingenpåskyndaskulle dockgodsfrakternaökning motEn av

också lastfartygstra-orsakbidragandelastlinjer. Enrenodlade är att
ochhandelsflottanden svenskastödet tillfiken omfattas gersomav
uppfattningallmändetSamtidigt finnsfördel.lastfärjor enenrena

Dettransportpriserna.går höjaintedetfärjenäringeninom attatt
stark konkur-underfärjetrafiken drivsnuvarandedenberor att

Även färjeoperatörerenskildakansmå prisjusteringarvidrens.
alternativtredjeomfördelningseffekt. ärEtt taattomedelbart se en

dvs.Priselasticiteten,gods.ochbådeprisökningarut passagerare
volymförändringprisökning och ärförhållandet relativmellan nor-

10 %medprisökningmindrefunktion. Enlinjärmalt inte t.ex.en
bidrag.positivtförväntaspersonbiljettema kan ettge
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färjeoperatörer-enskildadealternativkombinationer ochVilka som
förgällerförhållandenunikadeväljer berorslutligen somna

linje.enskildvarje

taxfreeförrustade mötaekonomisktstår fätjeföretagen attHur

svåröver-tillupphovprägelinternationellaRederibranschens ger
Siffrorägarförhållanden.ochorganisationsstrukturer ut-skådliga

ochnyckeltalmissvisandeiblandsitt sammanhangryckta gerur
för debetydelsefårDettafinansiella ställningen. ävenbild denav

dock i sakensliggerhär. Det attkanslutsatser naturgöras ensom
frågor obe-mångalämnaravgränsad ochjustavgränsad analys är
utifrån detdraskanslutsatserintedockhindrarsvarade. Detta att

material har analyserats.som
utgångs-dessamed1996 kan1992periodenUtvecklingen under -

med:sammanfattasdärför kortpunkter
Ökad 19%medomsättning
Ökat 9%anställda medantal
Ökad 17%medbalansomslutning

resultatmåttvinstmarginaler ochiStora fluktuationer
icke homogenBranschen är

soliditetsnivåerLåga
periodunder dennaosäkerhetkännetecknasBranschen storav

analyserade företagendeför flerasituationenekonomiskaDen av
iförutsebarhetframförhållning ochstarkt behovvisar ett av

Branschenfinns. ärintevilketmarknadsförutsättningarna, somnu
samtidigtmarknadssynpunkt homogeninte hellerhelhet somur

betydande turbu-kännetecknats1992-1996 hartidsperioden enav
ekonomiskanegativaoch medkontrollutanför företagenslens helt

Färje-årunderinte förränföljd. Deteffekter är somsenaresom
med ökatmarknadsutvecklingförbättradmarknaden kan re-se en

medfärjeföretagenhadetaxfreeförsäljningfortsattigen. Medsande
sig.konsolideratsäkerhet kunnatstor

genomgången företagensmedkonsekvensanalys tillsammansVår av
ab-taxfreeperiod detutsträckt ärvisarekonomiska attstatus en

färjeföreta-På så skullealternativet för alla sättbästasolut parter.
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genomförafå konsolidera sig för kunnachans attatt anpass-gen en
förutsättningarna.tillningen de nya

taxfreesituation därvårt gällde analyserauppdragMen att upp-en
följasförändring kommerfrån juli 1999. Dennaoch medhör att av

beskattadeför införselreglernaandra, avseendeflera t varoravex
medlem-harmonisering punkskatter,från EU-länder,andra nyaav

arbetadärförkommerEuropai EU Fáirjenärirzgen i attmm.mar
marknadsförhållczrzderz undersvårbedömdaunder mycket över-

tid.blickbar

skillnadernaNågra regionalagenerella slutsatser deom

ekonomisktpåverkas negativtlinje relativt ärDen mestsettsom
västkusten/sydkustenmellanKvarkentrafiken följd trafikernaav

på-relationertrafiken dessaoch Danmark Tyskland. Attsamt
omsättningstalenberor de högaverkas samtpassagerarepermer

taxfreeförsäljningenberoendet det bidrag ger.av som
Öresundstrafiken volymtalpåverkas itrafikden mättär mestsom

Öresundsbron beräkningen. Deockså imedeffekterna tasavom
lågarelativt värdenuppvisar dockekonomiska nyckeltalen per per-

effekten i ab-ekonomiskatrafik, vilket medför deni denna attson
linjerna.längredignitet desoluta tal inte blir somav samma

Ålandsundantaget trafikenutnyttjas iomfattningi visskommer att
sannolikt detdetSverige Finland. dettamellan och Trots är to-att

Pånågot. linjerminskarSverige och Finlandtala resandet mellan
Åland övriga linjerrelation tillidag naturlighar samtensom

taxfreeförsäljningenkommertrafikerar Norgeöststaterna samtsom
personresandetkommerfortsätta tillsvidare. Sammantaget attatt

linjer.öka dessa

sittminskabedömsfrämst finska och svenskaDet resenärerär som
resandetaxfreeförsäljningen. Dettade linjer förlorarresande som
negati-taxfree.också inköp Derelaterat till korttidsresor ochär av

Kvarkentrafi-huvudsakdärför iekonomiska effekterna drabbarva
enskil-Nedläggningtrafiken på sydkusten.ken liksom ochväst- av

också omfördelningseffekt.linjerda kan skapa en
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samtliga trafikrelationer ocksåFör lasttrafiken kommergäller att att
Ökningenfortsätta öka kraftigt och med totalt 300.000 enheter.

färjorna förväntas uppgå åren 1996-till 200.000 enheter mellan
Öresundsbron.2000. 100.000 enheter förväntas tillföras in-Detta

nebär dämpad jämfört utvecklingen mellantillväxt medänmeren
då1993-1996. Hänsyn inte tagits till regionala tillväxthar den som

Öresundsregionenuppstår i tillkomsten bron.genom av

Övergripande konsekvenser transportkostnadför svensk industris

fårOm lasten bära hela kompensationskravet ökninginnebär det en
genomsnittspriset frånför 1.600 tilllastbil/trailer drygt SEKav en

2.200 SEK eller miljardmed 37 %, ökar med 1att transportnotan
för näringsliv föroch konsumenter. självklart nackdelDet är en
transportköparen.

Det dock viktigt helhetsperspektiv.denna höjning iär sättsatt ett
Om färjefrakten i stället transportkost-i relation till den totalasätts

frånnaden dörr till dörr för lastbilstransport Sverige Nordeu-en -
den beräknade genomsnittliga 16%färjefraktenutgörropa avca

totalkostnaden, baserat dörr till dörrkostnad 10.000 SEK.en
En ökning färjefrakten 600med SEK innebär räknat detta sättav

ökning småtotalkostnaden 6%. Speditörernamed arbetar meden av
marginaler och denna höjning därför förkan vissa be-transporter
traktas avsevärd.som
Tack utvecklingen inom sjöfarten idagkan importen/exportenvare

lastbilar ombord färjor där kostnaden för sjö-transporteras
transportdelen ungefär 0,6 genomsnittliga% detutgör av ex-
port/import värdet för ochbilentransporterasvarorna som som
uppgår till 300.000 SEK. Sätter kompensationsbehovet lca
miljard färjetransporternaför i relation till export/importvärdethela

500 miljarder SEK andelen 0,2 för%. Slutsatsenutgör är att
näringslivsvenskt i sin helhet kan inte fördyringen färjetrans-av

för kompensera taxfreerederierna för bortfalletattporten av ses
allvarligt hot. Varje fördyring adderasett transporternasom av

dock till den svenska transportkostnadsnackdelen jämfört med fö-
Kontinenten.retagen
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småfåttviktig näringenEn kommentar har är ävenattsom av
ellerenskildafrakthöjningar kan avgörande för transportörervara

små marginaler. Generelltvilka med mycketlastägare, arbetar egna
handel och växandevisar kraftigt ökadutvecklingensett en

ihalvfabrikat. Detvolymerinom Europa med allt störretransporter
har varitintesig kan leda till slutsatsen transportkostnaden ettatt

möjlighet bedrivahinder. till differentiering ochNärheten kund att
ocksåpåverkar lokalisering-mindre anläggningarproduktion iäven

lagerhållningen de markna-verksamheten eller närmare storaaven
till ytterligare öka behovetderna. Detta leder trans-att avsnarare

får transportkostnads-Sverigeminska det. ökadAttänporter att en
effektiviseringlångsiktigytterligarenackdel skärper dock kravet

logistikkostnadema.av
taxfreeutred-finns fokusering personresandet i allaDet tydligen

värderaunderlag förningar och saknar tillfredställande attett
visarpriselasticiteten för godset. utredningar gjortsDe attsom

bort-går priset personbiljetter för kompenseradet inte öka attatt
får mycketfallet taxfreebidraget marginellt detän utan attmerav

syssel-för den nuvarande färjenäringen ochallvarliga konsekvenser
kvarstår där-dilemmasättningen. Behovet lösa färjenäringensattav

för minst miljard SEK,för, vilket finna kompensation lär att som
Öresundsbroneffekt byggs.taxfree bort ochatt tasen av

Sammanfattande slutsats

sammanfattningVi vill starkt understryka slutsatsernaatt avser en
inteeffekter konkurrensskäl kanhela näringen. Avav

nivåtrafikområden. oförändradförutsättningenenskilda Med
effekternabiljettsintäkter och lastenhet kan attavper person per

Öresundsbron sammanfattas med:taxfree upphör och byggs kort

14 %Volymbortfall med 3 miljoner0 passagerareca .
färjenäringen,förIntäktsbortfall brutto 2,4 miljarder som0 ca

måste strategier och konceptförändradekompenseras mm.genom
från och/ellermåsteDetta ökade intäkterske passageraregenom

gods och reducerade kostnader.
2.000med drygtMinskat inom färjenäringenantal sysselsatta per-0

med 1,5 miljarder.färre linjer sänker kostnaderna casoner, mm
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Kapitalförlust för färjetonnaget inte inräknatär0 som ovan.
Ett kvarvarande behov sänka kostnaden och/eller öka intäk-0 attav

med minst l miljard kommer leda till kombinationterna attsom en
av:

Prisökningar: Att höja priserna i konkurrensutsatt mark-I en
nad leder normalt till omfördelningseffekter mellan konkur-

samtidigt det via priselasticitet innebärakanrenterna attsom
volymerna sjunker. Det kan i sinsedan leda till ytterligaretur
krav på prishöjningar och kostnadsreduceringar. Hur enskilda
företag det gäller prispolitiken betydelsenär är storreagerar av
för hur många linjer kommer läggas ned.attsom

Kostnadssänkningar: Anlöpskostnaderna personal-- samt
kostnaderna andel kostnadsmassan.utgör För helastoren av
trafiken på Sverige uppskattas anlöpskostnaderna uppgå till
700 MSEK och arbetskraftskostnaderna till 2.800 MSEK. För-

nödvändigheten hamn/anlöpskostnaderna kanutom överatt se
omflaggning färjoräven bli resultatet. Det innebär attav sys-

selsättningen ombord under svensk flagg minskar ytterligare.
Omfördelning från konventionell passagerar/godsfarje-

till renodlade lastfärjor, vilket kan innebäratransport ytter-en
ligare kapitalförstöring med avseende överskottatt ett av
konventionella färjor uppstår.

Resultatet blir kapacitetsanpassning med nedläggning vissa0 en av
trafiklinjer kortsiktigt skapar försämrad trañkservice för trans-som
portköparen/varuägaren och försämrat förutbud Stör-passagerarna.
ningar kan därför förväntas under årende inledande innan markna-

Öresundsbron,den, färjelinjerna och "prisbalanser"upprättat nya
mellan de olika trafikrelationerna. gångDenna prisnivåen som
reflekterar kostnaden för färjornas verksamhet taxfree. Denutan
"slutliga" prisökningen åtgärderberor vilka kostnadssänkande

företagen vidtar, nivåuppskattar den hamnarsom attmen en
mellan 10 15%.-

ÖresundsbronsPå längre sikt och vårmed tillkomst det bedöm-är0
ning det någonknappast risk för transportkapacitet saknasäratt att
för upprätthålla servicenivåtillräcklig för den svenska indust-att en
rin till konkurrenskraftig kostnad.en
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Inledning1

Bakgrund1.1

Kommunika-förchefenmaj 199715bemyndigade denRegeringen
utredauppdragmedutredare atttillkallationsdepartementet att en

kapitalsituation.ochstruktur-sjöfartens
struktur-sjöfartensUtredningenantagitharUtredningen namnet om

SSK-utredningen.kapitalsituationoch
medkapitalsituationochstruktur-sjöfartensskalldirektivenEnligt

Direkti-utredas.rederiernamedelstoraochmindreinriktning de
sjö-svenskadenskall belysa;särskiltområdentretar somuppven

skattefriadeneffekternakonkurrenssituation,fartsnäringens attav
förkapitalsituationochstruktur-slutligenochförsäljningen upphör

delenFörstarederierna.medelstoraochmindrehand dei första
konkurrens-handelsflottanssvenskflaggadeDenSOU 1997:17 l,

1997.november21Regeringen denöverlämnades tillkraft

skrivafått uppdragetResearch har attInstitutSjöfartens Analys en
upphör.taxfreekonsekvensernabetänkandetbilaga till attavom

ochsjöfartspolitikenisärbehandlatsSverige harFärjenäringen i
från 1995utredningensjöfartspolitiskadendärför inteomfattas av

nödvändig.sådan analysgjortvilket har12,1995:1SOU en
på-kommerpåverkat ochhar attmakrofaktorerdeNågra somav

åren framöver är:deunderSverige närmasteifärjesjöfartenverka
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taxfreeavvecklingenPerioden eftertaxfreeav-innanPerioden
vecklingen

Ändrade införselreglerkronanDepreciering av o0
Åtstramning upphörTaxfreefinansav oo
politiken

u klarärOresundsbronEstoniakatastrofen oo
implementerasValutaunionenEU-Effekter av oo

bl.a.medlemskapet,
SOLASsäkerhetskravSkärptainförselreglerNya° o

Ändrade ochskatterHarmoniseringtullregler av-° avo
gifter

EU-medlemmarEventuella nyao

ochmetodikUppdraget,1.2 rapportens
disposition

taxfreeförsälj-s.k.deneffekternaanalyserasbilagadennaI attav
taxfreeavskaffabeslutetförutsätterochupphörningen attatt om

1999.juliverkställas den lkommer att
färjemarknadenbeskrivningövergripandeinnehållerKapitel 2 aven

Norden.och iinternationellt

tillgång-kapitel 4ochSverigetrafikvolymernaKapitel 3 tar upp
Sverige.specifiktbåde ochglobaltfärjoren

färjerederierssvenskaurvalinnehåller analysKapitel 5 ett avaven
InstitutetutförtsAnalysen har1992-1996.mellanräkenskaper av

Fältstudier.för
iochfaktorerefterfrågepåverkandeolikaantal6Kapitel etttar upp

huvudstrategier.färjemarknadensförredogörskapitel 7

samtli-täckerkonsekvensanalys,ekonomisk8kapitelI görs somen
betydel-Sysselsättningseffekter ochSverige.trafikorrtrådenga

redovisas.transportkostnadenförsen
rederier.olikallhar besvaratsfrågeformuläromfattandeEtt av

deförnyckeltalsanalysenredovisaintekankonkurrensskälAv
trafikområdena.linjerna ochenskilda
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emarknadenFärj2

29.1 Inledning

svå-betydandemedförenatfärjemarknadenfördra ärAtt gränser
interna-ochnationellmellankanDistinktionerrigheter. görast ex

avgränsning.geografiskellerfartygenstorlektionell färjetrafik,
småinklusiveinternationellnationell ochfärjetrafik,Inräknas all

i världenfärjemarknadentotalaflodtrafik, bedöms denfärjor i om-
osäkermycketdockBedömningenfatta l miljard ärpassagerare.ca

statistik.jämförbarnågon heltäckandefinnseftersom det inte

källmaterialetsjötransporterinternationellaGenerellt förgäller att
Sjöfarts-informationsföretag.mäklerier ochfrånkommer privata

efterfrågesidanbådepusslandestatistik gradi allra högstaär ett
försiktighet liksombetydandeutbudssidan det krävsoch och en

sammanställningar tillkorsreferenser för aggregeratgöra ettatt mer
underlag.

ochfärje-uppgiftersamlarHalmstadCruise Ferry Info i om
linjer.urvalmånadsvis förkryssningstrafik, vilka publiceras ett av

tillSifferunderlagetårssammanställning.ocksåredovisas iDessa en
dennahuvudsakibyggerbeskrivningen färjemarknaden sta-av

beräknadevissa tabeller1996 iförTotalvolymer ärtistik. genom
årsstatis-frånnågotavvikamånadssiffror, vilka kanackumulerade

tiken.
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Översiktglobal2.2 En

Medländer.i flerabetydandefärjemarknadennationellaDen är re-
innehåller brister ochunderlagetstatistiskaservation för det attatt

exempelnedantabelleniavgränsningsproblem lämnasdet finns
Cruisetillrapporteradelinjerfärjemarknader baseratnationella

kapacitetbetydandefärjor medInfo. Trafikenand Ferry an-avser
trafikfrekvens.storleksmässigt ellertingen genom

1996national trafficExamplesTable 1: -
Mil Pax.Mil Pax. CountryCountry

522 IndonesiaCanada
812 HollandChina
4Norway11Denmark
5Spain1France
2SwedenTurkey 6

26USABritain 15Great
miljonertill 116länderna i tabellenEnbart passageraresummerar

Därtill kommertrafikrelationer.inte samtligaoch den täcker att
Grekland m.fl. Enochsiffror för länder Japansaknar genom-som

inom Eu-1996, främstfärjelinjergång internationelladrygt 260av
miljoner130trafikvolym omfattandevisar passage-caenropa,

räknatlastbilar6 miljonerpersonbilar och18 miljoner en-rare,
väsentligtsannoliktfärjetrafiken störrenationellakelresor. Den är

internationelladenvår bedömninginternationella ochden ärän att
Andelen inter-resandet.totalaför detfärjetrafiken 40 % avsvarar

förhållandetochhögre ärväsentligtnationella lasttransporter är
i interna-lasten60 %sannolikt det d.v.s. transporterasmotsatta av

färjetrafikensärskiljadelvistilltionella relationer. Det bidrar att
från sjöfarten i övrigt.den internationella

tillfärjormedochTabellerna nedan visar resandet transporterna
inklusivetrafikrelationernafrån länder respektive deoch 35 största

Eurotunneln.
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countriesdiferentand frominternational ferryTable The2: tom; zc
TrainCarav.SharLorriesCars BusesShareFROM/I O Pass

358760 15710% 34919065432480 154612l5% 637 095475DENMARKI
1991573626915%824384118993 11595 581438 123 15%36SWEDEN2

30%748832769 221321055614% 635 235495Eurolunnel3 GB -
6%519003962572 076954109 12%28 221FRANCE Eut4 -

000%00010%23 931 824HONG KONG5
312165091742 3%2842923205892213731925 6%FINLAND6

65953949319%851653793163 712 548678947 6%GERMANY 137
000%00012244797 5%MACAO8
000 0%005%864027I 19 CHINA
002%16778721 7737489952%436 169NORWAY 510
0092 520 1%55310170154904 2%5 044ESTONIA11
004%375939 361092 172% 800194954IRELAND 412
09114%3370749 336532384927 1%3 15513 ITALY
009%872099105566273032 071409 1%BELGIUM14
00134442 1%47830 964418699 1%SPAIN 2 04415
00100 2%2138 6634322361%NETHER. 1811 75616
000%393230311 870MOROCCO 521 875 1%117
00512 2%227700059 51% 246GREECE 136745018
000%2 504260789127 0% 18388219 CANADA
000%504260 2789183882 127 0%20 USA

6140 31189 1%773 254137028759003 0%POLAND21
000%00104442888 0%42022 ALGERIA
000%20 599048 283090 0%23 ALBANIA 311
000 0%000%S.KOREA 17700024
000%00 0MALAYSIA 136000 0%25
000%000SINGAPORE 000 0%13626
009 0%180 5470% 1387098 661CROATIA27
00800 1%0 763600% 15TURKEY 86 73128
000%0029 61280 0%TUN1S1A 11429
000%450189379 139 0%77730 LIBYA
000%8000 40000 0%3031 RUSSIA

628949 320% 311130 713494097 0%2632 LITHUANIA
000%0802 038 42 728890 0%733 MALTA
00416 0%0 2506817 0% 2534 SLOVENIA
000%0002 319 0%35 ISRAEL

InfoSource:Cruise Ferry
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Table 3. International ferry links 1996 number of passengers over
7 millions

Line Operator Nm Time Pass Cars Buses Lonies
Helsingör HesingborgScandLines 3 0,33 10216934 393l 596 42 937 279302
Calais Dover PO EF 21 1,2 9 07I 622 l 449063 95552 410 157
Calais Dover Eurotunnel 8 399463 2 076954 57962 519003
Rödby Puttgarden ScandLines 10 1 6 181761 924 187 34953 233242
Calais Dover StenaLine 21 1,5 5 608000 978000 44934 243 100
FrederikshavnGöteborg Stena 48 3,5 2 680000 484000 8 535 139100
Dragör Limhamn ScandLines 9 0,5 2 223997 256099 22711 36 994
Helsingör HelsingborgSundsbussar 3 0,33 2 194736
Calais Dover SeaFrance 21 1.5 2 120082 339388 13049 163154
Turku Stockholm SiljaLine 160 10,5 1943 199 123013 4 951 31 647
Helsinki Tallinn Tallink 45 3,5 1763697 62 899 3454 37 856
Calais Dover Hooversped 21 0,5 743I 045 225345 0 0
Holyhead D.Laoghair StenaLine 56 3,5 l 681000 288000 4 858 23 600
Oostende Ramsgate Sally/RMT 57 4 l 467 338 222556 7 319 102281
Gedser Rostock ScandLines 26 2 1402 176 176686 12526 36 274
Copenhagen DSÖMalmö 17 0,75 1379651 1379651
Turku Stockholm Viking Line 160 10,5 l 374906 124722 3 564 39 397
Helsinki Tallinn SiljaLine 45 3,5 l 337572 30401 3 032 26 111
Helsinki Stockholm SiljaLine 243 15 l 331781 72249 2 348 24 806
Helsinki Tallinn Viking Line 45 3,5 2501 862 29 768 308 0
Dunkerque Ramsgate Sally 39 2,5 l 226755 975167 8 181 71 948
Copenhagen Malmö Pilen 17 0,66 l I 12783
Helsinki Stockholm Viking Line 243 15 l 096939 53918 2 718 26 410
Harwich H Holland StenaLine 116 6,5 0650001 188v 000 3 834 103100
Hirtshals Kristiansd ColorLine 71 4 0441 338 211421 3275 28 697
Tangier Algeciras Comarit 31 2,5 1000000 200000 30000
Boulogne Folkestone Hooversped 24 1 917883 121418 0 0
Kiel Göteborg StenaLine 217 14 912000 119000 0376 40041
Caen Portsmouth BrittanyF. 95 6 887 120 225798 2 737 64 783
Le Havre Portsmouth PO EF 90 5,5 883089 195929 4 191 l 19543
Fishguard Rosslare StenaLine 54 3,5 863000 172000 3 902 40 100
Havneby List Römö-Sylt 7 1 835529 72650 2 528 7 124

Linien
Diepp Newhaven StenaLine 64 4 834018 156000 2 226 80048
Holyhead Dubline lnsh Fenies 61 3,5 778444 133134 5 465 65 444
Sassnitz Trelleborg Scandlines 54 3,5 754705 102131 3 640 21 066

Hansa
Fredeiikshavn Larvik ColorLine 105 744671 107712 136 246 146
Vaasa Umeå SiljaLine 54 3,5 736908 68696 2 539 7 703
Source:Cruise FerryInfo

Det påtagligtär färjetrafiken främst utvecklad i industrilän-att är
dema. Vi gåtthar igenom totalt 263 internationella färjelinjer.
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och Norden2.3 Europa

lin-via 145 olika1996inom Norge transporteradesMellan länder EU samt
miljoner bussarbilar, 0,590 13 miljonerjer drygt miljoner passagerare, ca

4,5 miljoner lastbilar.samt
den totalafrån 40 %Sverige inom EU drygtTrafiken till och motsvarar av
Den höga50 alla anlöp.lastbilstrafiken och %30 % avpassagerar-, ca av ca

Öresundstrafiken, 23 miljonerförklaras med sinaandelen passagera-av som
ländermellan olikapassagerartrafikendrygt 20 % den totalamotsvararre av

Frankrike liksom10 % lastbilstrafiken. Trafiken mellan UK ochoch tra-av
Detfárjemarknaden.domineratfiken mellan Sverige och Danmark har helt
på-också får vilketfått fasta förbindelser,dessa relationer har ellerär som
2,1farjemarknaden. drygt 8 miljonerverkar Eurotunneln hade passagerare,

medexpanderademiljoner 0,5 1996. Marknadenbilar och miljoner lastbilar
2,9 mil-förlorade16 24 1994 och 1996. Färjornarespektive och 6% mellan

300 000 lastbilar12%joner eller 9%, 700 000 bilar eller samtpassagerare
Öresund och detolikaeller 9%. Karaktären kanalen ochresandet äröver

Öresund.går ochEngelska kanaleninte dra för paralleller mellanatt stora
Öresundstrañken, korttidsresandetSannolikt blir där ärreduktionen lägre i

Danmark ochmellanväsentligt prisskillnaden sprit, och vinochstörre
Sverige bestå.sannolikt kommer att

på linjer2.4 Trafiken framtida taxfree

bi-Delas den färjetrafiken efter vilka linjer kommernordiska attsomupp
1996behålla farjetrafikentaxfree så svenskaefter 1999 framkommer denatt

trafikområden förlorakoncentrerad sådana kommertill just att tax-var som
frånfree 1999. Sverige, baseratCa 90 % färjetrafiken till och passage-av

kommereller taxfree verksamhetenlastbilar, sker med länder där attrare
för Tysklandsiffrorjuli 1999 nuvarande beslut. Motsvarandeupphöra l med

och last-95 % och för Danmark 90 %. Den finländskaär passagerar-ca ca
fårtaxfreerespektive 25% med länder därtrafiken sker redan idag till 40 %

Ålands från Kvarkentrafi-särställning. Bortsettkvar. Därtill kommervara
utgångslä-således bättrebefinner iken sig Finland och Norge avsevärtett

delvisdockländerna kanSverige, Tyskland och Danmark. Deän senarege
jämförtsortimentettaxfreepunktskatterkompensera sig lägregenom

i dessa länder.kommermed Sverige. Merparten alla inköp görasattav
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afterTable traffic relationsTraffic tax-free and tax-five4. 1996, nor
1999 1000 units

UK/NetherlandsFinlandCountry Sweden Denmark Gemtanv
CargoCargo Pass Cargo PassTax-free Pass Cargo Pass Cargo Pass

1999
0 04780 71Estonia 264 21 0 0 0 0
0 00 00 0 0 0 0Latvia 0
0 00 0Lithuania 2 9 0 0 23 40
0 00 0 0 0Russia 0 0 0 0
0 00 0Poland 600 69 83 8 74 0

Åland 0 01314 0 0 245 11 0 0
178 5Norway 697 4009 103 550 0 015 44

73 178 5Sum 2877 4092 647 83 5025116 111
N01tax-
free

192 07361 210Sweden 23062 522 2862 520
210 00 0Denmark 23062 522 8821 299

218 2 247 0Gemtany 2862 520 8821 299
0 0Finland 7361 210 218 20

UK/Netherl 192 0 247 0 0210 0 0
ands

649 0Sum 7579 -1233477 1253 32093 8-1 12148 820
285 827 5TOTAL 36354 1368 12795 90-1 1260436185 932

relationsTable 5: and tax-freeShare ofrrafic 1996, tax-free nor

UK/NetherlandsCountry Sweden FinlandDenmark Gennany
CargoTax-free Carg Cargo Cargo Pass1999 Pass Pass Cargo Pass Pass

0%38% 25% 0%Estonia 1% 2% 0% 0% 0% 0%
0%0% 0%Latvia 0% 11% 0% 0% 0% 0%0%

0% 0% 0%Lithuania 0% 1% 0% 0% 4% 0%0%
0% 0% 0% 0%Russia 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0%2% 0% 0% 0% 0%Poland 5% 0% 1% 1%
Åland 0% 0%0% 2% 0%4% 0% 0% 0% 0%

22% 100%2% 0% 0%Norway 1% 11% 1% 4% 5%1
25% 22% 100%Sum 8% 8% 9% 40%11% 12% 5%

Not tax-free
-0 126 0Sweden 64% 22% 58% 58%56%

038% 33% 0% 0 62Denmark 63% 69%
02% 0 555Gennany 8% 38% 24% 32%
020% 0% OFinland 15% 0% 0% 2%

0% 0% 0% 0%UK/Netherlan 1% 1% 0% 2%
78% 0%Sum 92% 92% 89% 95% 91% 60% 75%88%
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Studerar förändringen i fråntill och Sverige mellantransporterna
1993 och 1996 fördelat i tabellerna kansättsamma som ovan
konstatera både och lastutvecklingen har varitatt passagerar- svag

de länder framtideni får behålla taxfree trafiken. Den hu-som
vudsakliga tillväxten låg i relationerna med de länder taxfreedär
trafiken kommer upphöra. Bilden dock splittrad framför-ochäratt
allt avviker passagerarutvecklingen Danmark. kraftigtDen har
stimulerats låga punktskatter i Danmark och in-av nya gynnsamma
förselregler. Den tyska trafikens kräftgång vad passagerartra-avser
fiken och den svenska utvecklingen undantaget trafikensvaga
Danmark påtaglig jämförtär med de övriga länderna. Positivt är
dock betydande uppgång i den totala lasttrafiken till frånochen
Sverige, ökning markant jämförtär med de övriga länderna.en som

ÖstersjönSlutsatsen kvarstår trafiken i har varit besvikelseatt en
från svensk sida både avseende och lastbilar. Trafikut-passagerare
vecklingen 1993-1996 till frånoch Tyskland de framtida taxfree
relationerna har varit betydligt bättre den svenska.än

Table 6: Trafic changes 1996/1993, tax-free and tax-free rela-not
tions 1999 1000 units

Country Sweden Denmark Gennany Finland UK/Netherlands
Taxfree 1999 Pass Cargo Pass Cargo Pass Carg Pass Cargo Pass Cargo
Estonia -I6 8 0 O 0 O 2847 57 0 0
Latvia -53 O O 0 0 0 0 0 0
Lithuania 2 9 O O 23 40 0 0 0 0
Russia -93 -4 0 0 O 0 O 0 0 0
Poland 88 8 1 74 0 -26 -4 0 0
Åland -384 0 0 0 0 -19 13 0 0
Norway 145 5 404 -2 39 8 O 0 46 2
Sum -312 25 412 136 48 2802 40 46 2
Nol tax-free
Sweden 1887 H3 -486 159 -815 99 -109 0
Denmark 1887 H3 1613 53 0 0 -60 0-
Gennany -486 159 -1613 53 4 0 8 O
Finland -815 99 O O 4 0 0
UK/Netherland -109 0 -60 0 8 0 0 0
Sum 476 370 214 166 -2086 212 -810 99 -161 0
TOTAL 165 396 626 165 -1950 260 1992 139 -115 2
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1996SverigeFärjetrafiken3 -

volymutvecklingochstruktur

19 olika operatörer1996utfördesfrån Sverigetill ochFärjetrafiken av
länder.olikai nioregistreradeFartygentotalt.52 fartygmed var

supplySwedenTable Traffic on -
LanemetersCarsCap.Pass.vessels AveragggeNo. cap.No.HagsOperatorsNo.

663449401572 0611652919
Åldersskillnaderna dockärår.1652 färjornaGenomsnittsåldern för de var

i23två polskaår de30 ochfartygenflaggadetvå NlSde t exvarstora - genomsnitt.iår gamla16färjornasvenskllaggade är16genomsnitt. De
1600072tilluppgickkapacitetennominella catotala passagerare,Den

och000170gjordeFärjorna000 lanemeters.45 resoroch000 bilar ca
och000 bussar120bilar,miljoner0,436 miljonerfraktade passagerare,

lastbilar/trailers.miljoner1,4

1996demandSwedenTrafficTable 8: countryperon -
%Trips%Lonies%% BusesCars%PassPreliminary

totals
78245131385220786780 574642 754 365473 6323 062Denmark
30385790 77238273839 42 153863946E Euro.+Ru
998616 14212758Finla/Åland 1718 20 162765 521613 248 919
945238 149685191112653452 06282 861604Germany
23108683 l1425123 2109973210 2697Norway
0222000322136 101897 1191UK

1001690511360259 100100120050100427186110035596743Total
13 miljonermedScandlines passa-passageraroperatören ärDen castörsta

farjelinjerna10De störstatrafiken.totala36 % denmotsvarande avgerare
linjernainternationella35bland de störstamedfinns samtligaSverige

tabellbilaganfigur-ochFerrylnfo. Ifrån Cruise re-statistikeniföljssom
trafikersamtliga1997 för1993 ochmellanvolymutvecklingendovisas

regioner.följandefördelatSverige
Öresund DanmarkEUövrigaVästkustenBohuslän NorgeNorra ---

ÖsteuropaÖstersjönÖstersjön TysklandDanmarkVästkusten ---
FinlandövrigaSverigeÅland KvarkenFinlandSverigeSverige ---
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1996SwedenTable 9: All traüic lines on

TripsLorriesBusesCarstotals 1996 Distance PassPreliminary
452519968 14653452062 12SWEDEN-GERMANY 8616042
8334140003719000 6912000 |Göteborgiöel Stena 217
84090072268Göteborg-Travemünde

Stena
818172952 278792 727 1120 596 841Trelleborg-Travemünde

TT-Line
2 9344861585 789 614350600TT 85Trelleborg-Rostock

292134643 l598 1794 402 4144MaImö-TravemündeNL
3 862210663 64010213754705 1Trelleborg-SassnitzH F 54

87328392 l55839 73585 153056Trelleborg-Rostock
FerryHansa

308790 1490793 140693 1 4SEA 898NORTH
220785 982481 24 671Göteborg-Newcastle

ScandSeaways
2000119 244226 30Scand 526 167Göteborg-Harwich

Seaways
FINIAND/ÅLAND- 758 986212 14765521 201629196138
SWEDEN

7282441949 886 2 397243 016431Helsinki-Stockholm 1
Viking

997 14263 564 3919050374906 1TurkuaSlockholm 156 1
Viking

126424276 11083604 22Naantali-Kapellskär l 19
Viking

1959 990718 l97 151433 167Mariehamn-Kapellskär 36
Viking

148 6579164883 147742 6Mariehamn-Stockholm
Viking

7188062 348 2472 249243 l 331781Helsinki-Stockholm
Silja

31647 1404951123013 4Turku-StockholmSilja 156 1943 199
07275 1583 36 380 1Mariehamn-Stockholm

Silja
1 171305 3014626 451106924Turku-Stockholm 156

SeaWind
0 566010 6183 554502 4Mariehamn-Stockholm

Birka
18013919097Stockholm-RönneBirka

479083 142273Stockholm-Mariehamn
Ånedin L

7703 1462 539 IVaasa-Umeå 733908 68 69654Silja
21050134 598Vaasa-SundsvallSilja

208269358127698 4 91lJakobst/Karleby- 72-75
Skell/UmeåSign

22443012 115Nystad-Hargshamn l
FinnLink
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517 1975Hanko-Norrköping
FinnLink

087279 2125134 298 123 622542 1Eckerö-Grisslehamn
Eckerö

VlA-EASSCANDINA T
EUROPE

71721 3641054225 263963 25455Stockholm-Tallinn
Estline
Åhus-K1aipedaL1SCO 3016250 0 6233 2 181
Line

825 10728 26 0DFDSMalmö-Klaipeda
Baltic

403130 1714265 93 967 19668Oxe1ösund-GdanskPZB
6099 200585170 141003 23 000Karlskrona-GdyniaLion

Ferry
10469 2351207 103 46 908 1441Malmö-Swinoujscie 123

PZB
48 025 2 074808 617157910 38Ystad-SwinoujscieUnity 95

Line
3 1082 512 683NORWAY-SWEDEN 697210 973 14109

683 3 1082 512 14697210 109973Sandetjord-Strömstad 37
Scandi Line

245078 131365 574 522473 754 80SWEDEN-DENMARK 23 062 2
689139100 58 535680000 484000Göteborg-Frederikshavn 48 2

Stena
8261O93 616Göteborg-Frederikshavn 48 531515

ColorseaCat
510Göteborg-Köpenhamn 43 031

SeawaysScand
346700 1000 1650 15Varberg-Grenå 334000 74Lion Fer- 64

434300 1637 23000 93 000 1Halmstad-Grenå 395Lion 66
Ferry

43 22727930242 937934 1426475Helsingborg-Helsingör 3 10216
ScandLines

25 7203 2 194736Helsingborg-Helsingör
Sundsbuss

881 l 557537 21226767 I101Helsingborg-Helsingör 3 715
Sundhroen

6245Helsingborg-Copenhagen 21
DanLink

14836994099 22 711223997 2559 2Limhamn-Dragör
SweFeny

634812783Malmö-Copenhagen 17 1 1
Pilen

1445437965117 1Malmö-Copenhagen
3 235160370Landskrona-Copenhagen 15
6 52639159213Malmö-Kastrup

774801567 5683763 101408 I38Ystad-Rönne
Bornholmstrañkken
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Totala volymer fråntill och Sverige
Passagerare.bilarochtrailers/lastbilar

1 1000

B00
700
600

h 500I
400 Trailers
300
200

1 InnniriiunnniiinIIIIIH11nnnnninlnilrrinin1993 1994 1995 1996 1997
ma:mms.4FerryInlo

Figure 2. Total volumes and from Sweden 1993 1997 perto -
month
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Figure 3: Total volumes and from Sweden region 1996to per
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4 Färj eflottan

Globalt4.1

fartygi antalfartygsmarknadendenBulkmarknaden utgör största
och tankfartyg.generalfartyg följtmed sina 10.000 cargo-avca

enligt400 GRTfärjor1850Färjemarknaden större änutgörs av ca
beräknasinom EuropafärjeflottanFairplay. totala aktivaDen upp-

900kapacitetgenomsnittligtill 1000 med passagerare.ca en
enligt1997i slutetfärjordrygt 130Orderstocken utgörs avav

källa.samma
medfärjesidanarbetarsjöfartsmarknaderJämfört med övriga ett

ock-kapaciteten kanSpecifika kravlitet fartyg.relativt utbud av
exempel därutmärktså Kvarkentrafikenbegränsande. är ettvara

obefintligti praktikenlämpligt andrahandstonnage nästanär p.g.a.
funnitshar detkapacitetskrav. Däremotiskrav övrigaoch ettav

i Fjärranför trafikandrahandsfärjor lämpaderelativt utbudstort av
Östern håller dockMedelhavetTrafiken ioch Medelhavet. att

and-lämpligtfinnamöjlighetenändra karaktär, vilket begränsar att
rahandstonnage.

jämförtblygsamrelativtandrahandsmarknadenOmsättningen är
1996Totaltbulkfartyg.tank- ochmed omsättningen omsattes caav

miljoner USD15genomsnittligt värdetill185 tankfartyg ett re-av
medjämföraskan8 miljoner USD. Detbulkfartyg ochspektive 241

miljoner USD.värde 7försålda genomsnittligt66 färjor till ett caav
fallit deharprisernafunktionlåga delssnittvärdetDet är attaven

färjor.och äldremindreåren, främst sigdels det rörattsenast om
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ochfärjorförmarknadenenskildadenbedömsJapan störstautgöra
ochflaggarockså byggt,land har mest tonnagedetär opererarsom

Stenasfären,i Europa.finns de operatörernaDäremoti GT. största
i värl-färjetonnageSilja de operatörernaPO och utgör största av

i GT.den mätt
äldreväsentligtnormaltfärjorblirmed andraJämfört tonnagetyper

andra-billigtmedverksamhetsinbörjatmånga färjelinjer haroch
handstonnage.

second hand ferriesofSale and purchaseTable 10:

ValueNumberBuyerSeller
USDmill

3.25lArabArab countrycountry
2,00lASEANArabcountry

67,00l2ASEANASEAN
0,402ASEAN Broker
2,50lArabEU country

2l,508ASEANEU
0,953BrokerEU

238.8520EUEU
41,306EuropeotherEU
24,205America/USAEU
0,75lASEANotherEurope

l7,002otherother EuropeEurope
1.00IotherEuropePacific
0,50IAmerica/USAAmerica/USA

421,264Total
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TOTALEXISTINGFLEETBYDWTSIZE
COUNTRYOFBUILDER

JANUARY1991
NO.SHlPS
10.000 300..P D12.000 2002300i

E 1202200-10,000
y W1200.000 IA sowo6.000 E3353; 30250. .OO4.000 3.:.: 10.40.:°0:0 Eg2.000 -10

0

SAISource:Fairplay

Figure 6: Existingferryfleet by andsize ofbuilder DWTcountry-

FERRYEXISTINGFLEET SIZEBY
COUNTRYOF DOMICILEOFOWNER/OPEHATOR

JANUARY1997
GRT

4.000.000 D 40,
E 3040

3.000.000
I 15220

2.000.000 10-45
5-10

B 51.000.000

SAISource:Fairplay

Figure Existingferrjyfieet by and ofdomicilesize ofow-country-
ner/operator GT
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FLAGPERRYEXISTINGFLEETBYSIZE
JANUARY1997

GRT
5.000.000 E 40.

U 30240
4.000.000- man

I 15220Q.3.000.000- v 10415.
5210.%2000000. E. s

I1.000.000- 30:34U
o

SAISource:Fairplay

Figure by8. Existingfleet andflag GTsize-

FERRYEXISTINGFLEETBY SIZE
LARGESTOWNER/OPERATOR

JANUARY1997
GRT

500.000

400.000

300.000 I 15,40.
11745200.000
5210

100,000 E 5,
o

Wo

SAISource:Fairplay

by and GT9: ferry feet largest owner/operatorFigure Existing size
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19974.2 Färjeflottan Sverige hösten-

färjenäringenregionala prägeln finns i nordeuropeiskaDen denäven
interna-kommit väsentligt längrekoncentrationen har änäven om

avslöjar i de enskildationellt. Dagens tonnagestruktur operatö-stort
avsnittetstrategiska iinriktning, vilken kommenteras omrernas

strategikoncepten.

Table Sweden and Shipsll: Total traffic operatoron -
autumn 1997

Trade Operator Flag Built Pass.Cars LanemVessel Agename
540DENMARK Bomholmstrafrk JENS 79 19 1500 300KOFOED DEN

222 384DENMARK Bomholmstrañk PEDEROLSEN DEN 74 24 1150
Bomholmstrañk 300 540DENMARK POVL ANKER DEN 78 20 1500

DENMARK HHFerries MERCANDlAVlll 87 300 170 290DEN
Ferries 290DENMARK HH MERCANDIAIV DEN 88 10 300 170

DENMARK Lion Ferry LION KING 79 19 1700 425 630SWE
Ferry 1305 267 451DENMARK Lion LION PRINCE SWE 69 29

DENMARK LittorinaLine MERCANDIAI 88 10 253 170 580DEN
DENMARK Polfen-ies NIEBOROW 73 25 1100 225 444POL
DENMARK Scandinavian QUEENOF DEN 81 17 2000 430 1050

Seaways SCANDINAVIA
DENMARK Scandinavian CROWN 94 2136 450 970OF DIS 4

Seaways SCANDINAVIA
DENMARK Scandlines 92 1250 238 535AURORAAF SWE 6

HELSINGBORG
539DENMARK Scandlines TYCHO 91 7 1250 238BRAHE DEN
553DENMARK Scandlines HAMLET 97 1000 240DEN 1

ScandlinesDENMARK SCANlA SWE 72 26 800 100 216
StenaDENMARK Line STENADANICA SWE 83 15 2274 630 1640
StenaDENMARK Line STENA SWE 96 2 1500 550 2111

JUTLANDICA
ESTONIA Estline REGINABALTICA CYP 80 18 2000 500 936
ESTON1A EstLine NORD SWE 21 426 255 675NEPTUNUS 77
FINLAND EckeröLinjen ROSLAGEN FIN 72 26 1200 220 440
FINLAND SeawindLine SEAWIND SWE 72 26 260 60 1200
FINLAND SiIjaLine 1080SILJA FESTIVAL SWE 86 12 2000 360
FINLAND Silja Line 450FENNIA FIN 66 32 1200 265
FINLAND SiIjaLine 950SILJA SWE 91 7 2670 450

SYMPHONY
SiIjaLineFINLAND SILJA SERENADE 90 8 2670 950FIN 450

FINLAND SiIjaLine 932SILJAEUROPA FIN 93 5 3000 400
FINLAND VikingLine 970GABRIELLA FIN 92 6 2400 480
FINLAND vikingLine ISABELLA FIN 89 9 2200 410 970
FINLAND VikingLine MARIELLA FIN 85 13 2500 580 1115
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7201700 35080 18ROSELLA FINFINLAND Viking Line
9702200 55088 10FINViking Line AMORELLAFINLAND

ÅLANDSFÄRJAN 3601500 I90SWE 72 26Viking LineFINLAND
SKÅNE 2000600 097 1SWEScandlinesGERMANY

0 68082 16 800TRELLEBORG SWEGERMANY ScandLinesHans
GÖTALAND 129625 400 23SWE 73ScandLinesHansGERMANY

127540077 21ROSTOCK GERScandLinesHansGERMANY
21502 887 440GER 96MECKLENBURG-ScandLinesHansGERMANY

VORPOMMERN
480820 2072 26RUGEN GERScandLinesHansGERMANY

120 71189 9 900GERScandLinesHans SASSNITZGERMANY
50 132088 10 2400SWESTENAGERMANY StenaLine

SCANDINAVICA
13202400 550SWE 87 11STENAGERMANY StenaLine

GERMANICA
500 14809 1044GERNILSGERMANY ITLine

HOLGERSSON
500 148088 10 1044GERGERMANY TT Line PETERPAN
385 49022 1704OF DIS 76Scandinavian PRINCESSGREAT

Seaways SCANDINAVIABR1TA1N
4861400 25071 27NORNORWAY ScandiLine BOHUS

1135 165 226NOR 65 33SANDEFJORDScandiLineNORWAY
95081 17 2076 450POLLION EUROPEPOLAND Lion Feny
43227031 855POL 67LION QUEENPOLAND Lion Ferry
270146POL 72 26 984Polferries ROGALINPOLAND
46827779 19 984POLPolfenies SILESIAPOLAND
46827778 20 984POLPolferries POMERANIAPOLAND

220017295 3 1000BAHPOLONIAPOLAND Unity Line

flaggtrafiksvenskFärjeflottan i4.3 per
och kapacitet

svenskñaggatbedrivs medSverigefärjetrafikenCa 30 % ton-av
betydligtfärjorna harfinskflaggadeNoterbart deär att ennage.

lastkapacitetenrelation tillpassagerarkapacitet iandelhögre
färjorna.svenskflaggadedelanemeters än
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Table 12. Ferries trafic Swedenin flag, ana capacityon age

Flag No. Share Oper ShareAverage Pass. Cars LanemetersSharecap. cap.
ships % % %ators age

SWE 16 30 10 16 22 285 31 364 648 16464
FlN 9 17 3 14 19070 26 3705 7517 17
DEN 9 17 5 13 9 253 14 2 240 7664
POL 6 12 2 23 9836 10 l 645 3 032 7
GER 6 12 2 13 5 095 7 780l 7 576 17
D1S 2 4 l 13 3 840 8355 1460
NOR 2 4 1 30 2 535 4 415 712 2
BAH l 2 1 3 1000 l 172 2 200 5
CYP 1 2 1 18 2 000 2 500 936 2
Total 52 100 19 16 72 061 100 15940 44 663 100

trafikenFör till frånoch Sverige gäller, liksom internationellt, att
färjelinjerna i väsentligt högre grad handelssjöfarten utnyttjarän
nationella flaggor. 30 % färjetrafiken fråntill och Sverige be-av
drivs med svenskflaggat Motsvarande siffra för handel-tonnage.

20 %. Generellt ocksåkanär det svenskastonnaget sägas attca en-
både inom färje- och lastfartygstrafik, väsentligtgagemanget, är

lägre i våra nordiskaän grannländer och övriga VåraEU. studier
och analyser, bland för den Sjöfartspolitiska utredningen ochannat
uppföljningar denna, ocksåvisar klara indikationer detattav
svenska i alla sjötransporter fråntill och Sverigeengagemanget
håller på minska.att

4.4 Tillgången isklassat ochtonnage
höghastighetsfärj or

Nuvarande flotta färjor med isklass 1A eller mycket begrän-l ärav
sad. Det finns 1.028 färjor 1000 GT och därav 68större än är re-
gistrerade med dessa isklasser. Det dock fartygentveksamtär om
klassade med isklass 1A svensk/finsk isklass 1A. I tabellmotsvarar
13 har antal ytterligare krav lagts till isklass:utöverett

Däckshöjd på 4.5 eller för föranpassad högameter0 attmer, vara
lastbilar.
Passagerarkapacitet på minst 1.200.0
Lastkapacitet minst 600 lane eller0 meter mer.
finnsDet endast 27 färjor dessa krav.motsvararsom
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Flottan RoPax och har isklass be-motsvarande är änav som mer
gränsad. Med RoRo-fartyg lastbils-RoPax med förutrymmeavses
chaufförer. Om passagerarkapaciteten överstiger 0,25 passagerare

lane betecknas det RoPax, RoRo enligt Cru-meterper som annars
iseFerry. Om fartyget har kapacitet för 12än passageraremer
medför det krav skottvattentäta mm.

Table 13: Existiitg ferry fleet with ice class l IAor

Ferries R0R0
Total number 1.028 Total number 1.060
whereof whereof
iceclasslA 68l iceclass I5IA I lor or
andheight 4.5 39 andheight 4,5 96m m
and cap.l.200 31 150 3anddriverspassenger
andlane 600 27 andlane 600 3meter meter

SAl ShipPaxInformation.Ferries l .O00GTsource:
RoRo 998GT No accomodation for lorrvdriversexceptpass..
Av de 96 fartyg med isklass 1 eller däckshöjd minimum 4.51A g en

har den andelen 84 fartyg passagerarkapacitet under-störstameter en som
stiger 18. De fartyg ocksåhar passagerarkapacitet betydligtharstörresom

lanemeterkapacitet fleravad kan rimligt för fárjetrañ-större än som avvara
kerna. De R0Pax-fartyg ligger inom rimligt intervall avseende laneettsom

i princip alla byggda 70-talet och har inte passagerarkapa-är störremeter
citet 12. Med höghastighetstartyg passagerarfartyghär med ka-än avses en
pacitet överstigande 50 fartyget drivs i kommersiell trafikattpassagerare,
och där fartygen föravsedda hastighet 25 knop.är överen
Flottan ingåromfattar totalt 1.436 fartyg, enheter för leveransvari även un-
der 1998 framgåroch 1999. I tabell 14 utbudet höghastighets-störreatt av
fartyg med kapacitet minst 500 eller 50 bilar omfattar 80en passagerare
fartyg. Skall återstårbägge villkoren uppfyllda 55 de 1.400 fartygen.vara av
I storleksklassen under och har kapacitet mellan 400närmast som en -
499 och 40 49 personbilar finns bara 3 fartyg, varavpassagerare var-

1998, för i trafik Sunds-den katamaran skulle leveras till Jetsonsom a
avskrivits.vall Vaasa. P.g.a. förseningar i leveransen har dessa planer-

Table High speed delivery I 998/9914: ferries existing for0r-
HS vesselxTotal 436whereof: 1.436number l

capacity 50 80car
499cap.500 80 cap.400passenger passenger -

50 3and 55 and capacity40 49carcap. car -
SAl ShipPaxInformationsource:
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erederierfärjSvenska5 -

resultatochkapitalstruktur
996992-1 l

Inledningl

färjere-nyckeltal för svenskaredovisas antal ekonomiskaNedan ett
rederierUrvalet1992-1996.aktiebolag under periodenderier av

Sverige ochtrafikfärjelinjer harsig samtligabaserar avsom
rederiersvenskaFöljandesvenska.totalt 19 rederier l lär

nedanstående analys:medtagna iaktiebolag är

Line ABRederi Nordö-Link StenaAB AB 00
Scandlines ABPolferries AB 00
SeaWind Line ABTT-Line Highspeed 00
EstLine ABSeaCat AB 00
Silja Line ABAllandiaRederi AB 00

Lion Ferry AB0

årsredovisningarfrån rederiernasinhämtatSifferunderlaget är egna
AffärsDatz ABl992-l996, medSveriges Aktiebolagoch som

frånma:erialbaseratutgivare. Sveriges Aktiebolagansvarig är
Centralbyrån.från StatistiskaRegistreringsverketoch ochPatent-

Ltifrånmåstenyckeltal mellan bolagenJämförelser göras re-av
förtydliga tabellerkaraktär och inriktning. Förspektive bolags att

där detmed kort kommentardefinieras nyckeltalenoch figurer en
siffrormoderbolag har koncernensrederirelevant. Där ärettanses

Lineiingår dotterbolag StenaRederiet Lion Ferry ABanvänts. som
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AB, varför direkt sammanslagning siffror bran-en som avserav
schen inte direkt kan först exkludera Lion Ferry AB.göras utan att

årsredovisningenVidare har SeaCat enligt varit vi-under 1996 ett
lande bolag och har i redovisningen endast tagit med 45% resulta-
tandel ColorSeacat KS.av

någonFöretag bedriver internationell i formverksamhet harsom en
geografisk spridd organisation stödjer denna Attprocess. ana-som
lysera internationell avgränsningarbransch snävaen gergenom
återverkningar bådei analyser och slutsatser. Snäva avgränsningar

helt enkelt mindre ofullständiga bilder fler obe-överblick, ochger
frågor. väljasvarade Ibland det dock önskvärt snävtär att ett per-

förhållanden.spektiv synliggöra nationella strukturer ocht.ex. att
Nedanstående utgår frånanalys följande perspektiv och avgräns-
ningar svenska aktiebolag färjetrafik dvs. nationelloch svensk en-
utgångspunkt. Utifrån ofrånkomligt vissanämnda kriterier detär att
färjerederier i ingåranalysen, exempelvis rederier isvenska som
utländska koncerner och i huvudsak försäljnings-arbetarsom som
bolag, rättvisande och fullständig bild.ges en

iAtt analysen inkludera fartyg,svenska färjerederier ägersom om-
besörjer försäljning och bemanning inom redovisningsenhetsamma

självklart. ifrågasättaDäremot kan det befogat klassifi-är attvara
ceringen färjerederi fördeladkoncernverksamhetnär är överen
olika nationer och verksamheter. Skall företag klassificerasett som
färjerederi utifrån där försäljningen bedrivs, fartygen finns idär
balansräkningen eller bemanningen registrerasdär avlönas och Ett

bidra till ovanståendeökad enhetlighet bredda rubriksätt äratt att
till "svenska färjerederier och därtill förenlig verksamhet. iAtt
analysen inbegripa fullständig och rättvisande bild färjetrafi-en av

tidsramenfallaken bedöms utanför med till ochuppdraget hänsyn
så måste utgångs-utländska rederier i fall beaktas. Det medäratt

frånpunkt valda förståsavgränsningar analysen skall ochovan som
beaktas.
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1992-periodenförNyckeltalsanalys5.2

1996

olikatillvanligenrelaterasnedankommenterasnyckeltalDe som
Sådanaaspekter. är t ex:

Tillväxtv
balansomslutninganställda,Omsättning, antalet

Resultat och avkastning0
ka-totaltavkastningkapital,Vinstmarginal, avkastning eget

efter finansnettopital, resultat
ställningKapitalstyrka och finansiell0

räntetäckningsgradSoliditet,
tabellbilaga.redovisas itill figurernaSifferunderlag separat

Omsättning5.2. 1

Omsättning
14000000

ABStenaLineD12000000
SiljaLineABI10000000 ABEstLineI

3°°°°°° ABSeawindLineu
ä ScandlinesAEI6000000

ABLionFerryE4000000
AllandiaRederiI

2000000 SeaCatABD
HighspeedTT-Line0

19961994 19951992 1993 ;UheniesAB.
årtal FieteriABNordö-Linku

1992-1996tkr10. TurnoverFigure

under periodenökatomsättningen hartrendengenerellaDen är att
1,9 miljarder19% ellervolymförändring kring1996 med1992 en-

ABLionbilden. FerryLinedominerar Stenatabellenkronor. I ovan
ocksåABLion Ferrybör beaktainte inkluderats,har attmen man

Över Lineshar Stenaperiodeningår Line AB koncernen.i Stena
nivåer under-1996 medserien avlutasökat,omsättning sonmen
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Silja Line ABbåde års enbartskrider och siffror. Det1994 1995 är
perioden. Ing-omsättningsökning under helahar haft positivsom en

perioden.utveckling underrederi har haft enbart negativdocket en
varitinte harTT-line HighspeedDet bör Polferries ochnoteras att

1995 och TT-med hela perioden. Polferries sin verksamhetstartade
då rederi-år flestLine 1996. deHighspeed under 1994 och 1996 är

rederiernioomsättningsutveckling fyrahar haft negativ aver -
volyrnförändringenfyra1994 och elva under 1996. Den störstaav

Både SeaCat ABhar Polferries under perioden 1995-1996.l26%
perioden 1993-och EstLine negativ utveckling underAB hade en

perioden har1996. sifferunderlag för helaResterande bolag med
63%haft positiv utveckling, där Rederi Nordö-LinkAB topparen

nedgångenlistan under 1996. Silja Line platsABtrots tar som
två omsättningsökning medLine48%. Stena hadenummer en

15%.

5.2.2 anställdaAntalet

anställdaAntalet

ABNordö-LilükHedenI
Poll BernesAI
TT-LineHighspeedu
SeaCatABEl
RederiAllandlaI

FerryABLionm
StenaLineABI
ScandlinesABn
SeaWnndLineABI

ABEstLineI
SiljaLineABu

996Employees 1992 IFigure 11 per year: -

9% eller 961Ökning skett medFör branschen helhet har an-en casom
LineStena ABtill Lion inkluderat.ställda totalt 12.129 Ferry AB

frånanställdaperioden ökat antaletdominerar här och haräven över
uppvisar de1996. Generellt8.375 anställda 1992 till 9.027 anställda

åren det finnsflesta rederierna positiv utveckling ävenöver ne-omen
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AB, därScandlinesenbartgativa inslag hos samtliga bolag. Det är
ökningstak-år. starkastesamtliga Denhar varit negativ undertrenden
med 428%,Linkåterfinns Rederi AB Nordöför perioden hoshelaten

med Stenajämförastal. kanvilket betyder 124 i absoluta Detpersoner
68% den652 tal. DetLines 8% och i absoluta motsvarar avpersoner

Rederitillväxthaft starkökningen. Ett rederi hartotala ärannat ensom
EstLineperiod.underAllandia AB med 353% eller 53 sammapersoner

1995.1996 jämfört medvisar stark reduktionAB en
vissdetomsättningenanställda tillOm relaterar antalet ger enman

in-förmånga rederierna haruppfattning hur anställda att genereraom
tkr962 8781996 tkrGenomsnittet för branschen undertäkter. motvar

Lion Fer-inkluderat.ökning med 10% Lion Ferry1992, dvs. caen
under helapositiv trenddet bolag visar allt igenomAB är pe-som enry

för-EstLine hamnar dockrioden med ökning 58%. AB enen
periodenhela1996 anställd. Förstaplacering med hela 3.905 tkr per

sigRederi Nordö-Link placerartillväxten 36%. AB1993 1996 är-
frånutveckling 8.390tvåa, negativuppvisar periodenöver ensom men

tkr/anställd 1996.tkr/anställd 1992 till 2.587

5.2.3 Balansomslutning

Balansomslutning

ABSiljaLineD
fstLineABI

ABSeal/VindLineI
ABScandlinesD

Stena ABLineI
ABLionFerry

RederiAllandiaI
SeaCatABD
TT-UneHghspeedD
°°"9"°5 B150000005000000 100000000

RederiABNordö-LinkIm

1992-1996Total 1000 SEKFigure 12: assets
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1,8 miljarderellerförändringen för branschen 17%Det totala är ca
12,2storlekstalför 1996kronor under perioden. Det innebär ett

balansomslut-NärLion inkluderat.miljarder totalt Ferry AB
vilka rederierbeaktaning skall jämföras det dock centraltär att som

försäljningFartygsköp ellerfartyg i sin balansräkning.upptar ger
uppgift följandeEnligt haroftast snabbt utslag i balansräkningen.

1996: Re-perioden 1992rederier fartyg i balansräkningen under -
Från 1993Scandlines AB.deri Nordö-Link, Stena Line AB ochAB

Övrigabalansräkning.Line haft fartyg i sinhar SeaWind ABäven
från andra bolagfartygsfrågan hyrarederier löser attt.ex. genom

i koncernen eller sätt.annat
tvårederierna ijämförelser delaDet rättvisande vidär att uppmer

sådanasådana balansräkning ochfartyg i sinaharsomgrupper -
Lineinte fyra fartyg Stenahar. de bolag harAv störstärsom som

sinStena Line ökatinkluderat Lion Under perioden harFerry AB.
för bran-genomsnittetbalansomslutning vilketmed 23%, är över

itvå rederiernaövrigaschen. SeaWind har ökat 3%. DeAB med
perioden Re-förändringdenna har uppvisat negativ övergrupp en -

deri Nordö-Link Scandlines med 1%.med -l6% och AB

positiv utveck-haftDen andra rederier ihar settstort engruppen
vilka har haftling. LineUndantaget SeaCat och Est AB,ABär en

utvecklingenpåpekas negativatrend. skall dock denDetmotsatt att
balansomslutningen ökadeför dåEst Line 1996,AB bröts under

negativa trendenigen. där denDetta gäller inte för SeaCat AB
kvarstår.

avkastningvinstmarginal och5.2.4 Resultat,

100/finansiella intäkterVinstmarginal Resultat efter omsätt-x
%ningen

marginalberäkningarlönsamhetsmått. OlikafleraDetta är ett av
nivåer i resultaträk-från olikaresultatkan göras sättaattgenom

Vinstmarginalen visaromsättning.ningen i relation till företagets
intäkterfinansiellakvar efterandel intäkterna finnshur stor av som

krona.omsattper
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vinstmarginal %

LinkRederiABNordö-I
PollerriesABI
TT- HghspeedD Line
SeaCatABD

AllandiaRederiI
ABLionFerryEI

StenaLineABI
ScandlinesABEl

ABSeaWindLheI
FstLineABI

M9 SiljaLineABEl

Figure 13: Profit C70 1992 1996margin -

I figuren har SeaCat exkluderats 1996 sin högaovan nega-pga. av
tiva vinstmarginal -1304%

Under hela perioden det bolag uppvisar negativ trendär tre som en -
SeaCat LionAB, Ferry och Stena Line SeaCatAB AB. attuppger
bolaget har varit vilande tillunder 1996 och enbart hänsyn 45%tar
resultatandel ColorSeacat KS. bolagen Lion AB ochFör Ferryav
Stena Line bäggeAB, dotter- och moderbolag i koncern,samma
slutande vinstmarginalen under 1996 Lionnegativt tal: Ferryett
-13,22% -16,47% 1995 +6,16%respektive Stena Line -O,31%

Övriga1995. rederier påstannade positivt Allmänttal.ett sett
präglades perioden för samtliga bolag skakig trend.ganskaav en

finns tvåDet bolag klarar 10%-strecket 1996 och detunder ärsom
Rederi AB Nordö-Link 63,68% och 14,39%. Se-Scandlines AB

uppnåddeaWind AB 1996 8,99%. rederier ligger margi-För övriga
nalema mellan 0,01% och 1,68%.

påAvkastning kapitaleget
Re Avkastning på kapital Resultat efter finansiella intäktereget
och kostnader 100 obeskattade/ 70 Egetreserver +x summa
Kapital %
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relation till detianskaffat kapitalförNyckeltalet visar kostnader
harinvesteradehurkapitalet. visarDetta ägarnas ut-pengaregna

betalaför kunnaavkastning behövstiden. bravecklats Enöver att
behålla finansiellförriskkapital och kunnamarknadspris för att

består två kompo-på kapitalAvkastninghandlingsfrihet. eget av
fö-Huvudregelnfinansiell risk.rörelserisk och är attnenter, omen

för mi-rörelserisk börbranschen har högochretaget ageramanen
kännetecknasRederibranschennimal finansiell risk och tvärtom.

riskbåde finansiellrörelse- ochgenerellt högav

% 1992 1996Table 15: Return equtiyon -
199619951993 19941992

122,714.1694,3410,46 7,68Rederi Nordö-LinkAB
0,73-105000 0Polferries AB
5,660O0 0TT-Line Highspeed

-548,6918,8439,29O -294,94SeaCat AB
74,9165,53-866,l19,82 25,28Rederi Allandia

-4243, 14-3346,78-89,91237,34 14,43Lion Ferry AB
-18, 177,5912,59 17,9924,09Stena Line AB
38,7442,5427,787,63 65,36Scandlines AB

0,01-5,97 -0,555,4SeaWind 1,56Line AB 1
58,84132,4858,53 -22,50EstLine AB

305,8 1,97370,87-119,08Silja -91,91Line AB

negativ trendmedrederierantaletSett hela tidsperioden haröver
Rede-trend.positivår varit fler de medtidenunder hela änsamma

uppvisaravkastningstalengår och ochriernas avkastning nerupp
Detoch +371%.från -4243%med alltmycket spännviddstoren

fluktue-kapitalliksom andelenockså påpekas resultatetkan egetatt
finansnetto"efterrubrik "resultatperiodenkraftigt seöver re-rat

visarbolagetendadet"soliditet". Lion Ferry ABspektive är som
Linemoderbolag StenaFöretagetsrakt igenom.negativ trenden

varefter1995,fram tillavkastningstalpositivauppvisade dock av-
två rederierfinns endastDetnegativ -18,71%.blevkastningen
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periodenunder helaavkastningstaluppvisar enbart positivasom -
Scandlines AB.Nordö-LinkRederi ochAB

på totalt kapitalAvkastning
intäkterfinansiellaResultat eftertotalt kapitalAvkastningRt x

Balansomslutning %100 /

avkastningenhur hög ärlönsamhetsmått uttryckerMåttet är ett som
kapitaletstillhänsynintekapitalet. Dettotalt investeradedet tar

finansieringskostnad.

kapitaltotalt %Avkastning

40,00 ABNoriö-LinkRederiI
20.00 ABPolferrlesj0,00 HighspeedTT-Lhen
-20,00 SeaCatABu
410.00 AlandiaReuelI
-60.00 ABFerryLionn
-BQOO ABStenaLheI
00.00l- ABScandlhes

-120.00 ABSeevlñndLineI
40.001- ABEsttineIÅrtal ABSiljaLineE

1992 1996total %Figure 14: Return assetson -

Även tiden. Fyrarelativt mycketavkastningen fluktuerade över re-
SeaCatperiodenhelanegativ utvecklingderier hade översetten -
ÖvrigaAB.Lineoch StenaRederi Allandia, Lion Ferry ABAB,

rederiermångafanns det likapositiv trend. 1993uppvisar somen
flerdockvisade1995negativ. Underhade positiv trend re-somen

rederierfrån1996. Bortsettbestodderier negativ trend, ävenen som
nivåerna mellan1996 liggernegativ avkastning undermed

ochplatsNordö-Link intar första äroch 24%. Rederi AB0,03%
samtli-underigenomockså positiv trend raktenda bolaget meddet

1996.underuppnår -0,28%år. blygsammaLina ABStenaga
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finansnettoefterResultat

1992anafinancial items/inconzeafterTable 16. Profil expenses -
1000 SEK1996

1996199519941993199231
105630RedeñAB 14264148541295 114567 1Nordö-

iLink
3-15960OPolferries 0AB
3IT-Line 000OHi ghspeed

-3044715442788-149360SeaCat AB
165Rederi 191 1-8661121838 1Allandia

-75231-750354708 -615419686Lion Ferry AB
201000 -448000502000273000212000Stena Line AB

16860018470015900268000 123500Scandlines AB
2-80-87082120SeaWind Line AB

306416-9480ABEstLine
4060097106148241328Silja Line AB -

åren 1992negativt underresultatethelhetbranschenFör ärsom -
miljo-Från totalt 240-l85%.volymförändring1996 eller caen

inkluderat.ABLion Ferrykronor278 miljonerkronor tillner -
förändring.Line ABsStenapåverkas starktVolymförändringen av

1996Resultat1995.positiva trendenbröts denSten Line ABFör
talabsolutai1996och1994skillnaden mellannegativt och varvar

950 miljoner kronor.

utvecklingnegativmedrederierflerFrån detoch framöver1994 är
trendnegativ överuppvisar dockABmed positiv. Lion Ferryän en

årenmellanresultatrederiernasövrigt fluktuerarhela perioden. I
hela625%ökning överNordö-Link harRederirejält. AB pe-en

liggerLine ABEstAllandias 39%.Rederimedjämförtrioden
periodenunder538%med helahar ökatlåga talabsoluta men

Övrigaår.skakigatvå ganskainnehållerändå1996,1993- som
1992periodenuppvisa förnegativa tillväxtenbartbolag har att -

1996.
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ställningfinansiell5.2.5 Kapitalstyrka och

KapitalSoliditet Obeskattade Eget0, 72 + xreserver summax
100/ Balansonzslutning %

medfinansierasBeskriver hur del verksamheten egetstor somav
styrka längreföretagets finansiellakapital och beskriver därmed

eventuellaföretaget hanteraSoliditet bättre kansikt. Ju högre desto
fi-måttviktig vidframtida förluster. Soliditeten är även externett

ekonomiskochofta kreditvärdighetnansiering och förknippas med
beroendenivå lämpligvederhäftighet. Vilken kan är avansessom

villiga Detbransch och vilka risker aktieägarna är ävenär att ta.
soliditetstal moderbolag.uppvisarbrukligt dotterbolag lägre änatt

Soliditet %

Nordö-LinkRederiABI
FbiferriesABi
TT-LineHghspeedE
SeaCatABEl
RederiAllandiaI

ABLionFerry
ABStenaLineI

ScandinesAB
ABSeawindLineI

EstLineABI
Silja ABLine

15: Solvency % 1992 1996Figure ratio -
Året1994. in-kan utläsas tydligt trendbrott underAllmänt sett ett

Silja Line positivhade samtliga med undantag AB, ut-ennan av
veckling Därefter visar övervägande delgällande soliditeten. en av

låg allarederierna 1996 Soliditetennegativ trend. Under översetten
redovisarrederierinom intervallet 0,6% till 34%. Debolagen som

balansräkning, vilketsoliditet också fartyg i sinhög de med ärären
Nivånmedför. kanrisk dettahelt riktigt med tanke den typ av

ändå något låg. för dessa bolag liggerSoliditetenbetraktas som
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mellan 14,9% och 33,9%, Scandlines intar första plats ochvarav
Stena Line två soliditetAB övriga i denna harandra. De gruppen en
mellan 0,57% TT-Line Highspeed lägst och Rede-och 12,68%. har

Allandia högst.

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella intäkter/
finansiella kostnader ggr
Nyckeltalet efter finansiella iresultatet intäkter ställt relationavser

måtttill företagets finansiella företagetkostnader och hurär ett
kan lån.bära sina kapitalkostnader sina Det visar hurdvs. räntor
många gånger hur mycketvinsten kan betala räntekostnaderna och
vinsten kan sjunka innan räntebetalningama i farozonen.är

Häntetäckningsgradggr

O
OO

ABNordÖ-LhkläderiI
FblferriesAB|
IT-LineHighspeedj
SeaCatAB
RederiAllandiaI
LionFerryABu
StenaLineABI
ScandlinesABD
SeaWhdLheABI
BlLheABI
SiljaLineABE

Årtal

Figure 16: earnedTimes interest

naturligtvisha kapacitet betala sina finansiella kostnaderAtt äratt
förmågaviktigt, inom dennanyckeltalen visar negativmen en

bransch Scandlinesunder perioden 1992 1996. enbart ABDet är-
åren.haft 1996 uppvisarhar positiv utveckling allaöver tresom en

betalningsförmåga,rederier Line AB,negativ finansiell Stenaen
rederiet SeaCatdotterbolaget Lion det vilande AB.Ferry AB samt
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enbart Stena Linerederierna med fartyg i balansräkningen detAv är
inomförmåga. övriga rederiernauppvisar negativ deAB Avsom en

räntetäcknings-denna klarar sig Scandlines AB bäst med engrupp
och Se-100 Nordö-Link redovisar 4,8grad Rederi AB ggrggr.
positivaWind rederierna uppvisatAB De sistnämnda hartre en

Ävenförmåga år. inte harsamtliga EstLineunder AB, egnasom
fartyg, uppvisar positiv trend.en

5.2.6 Likviditet kassaflödeoch

Kassalikviditet Omsättningstillgångar 100/Varulagerx-
skulderKorta %

beskriver förmåga kortfristigaDetta tal företagets betala sinaatt
oftast år. kassalikviditetenskulder inom Tumregeln ärett attavses

bör minst lOO sannolikhet%. Ju högre tal desto större attvara
omsättningstillgångama.skulderna kan betalas av

Table 17: Quick %ratiocurrent assets

19961992 1993 1994 1995
Rederi AB Nordö- 268,18 205,46 170,98 298,41 233,16-
Link
Polferries AB 86,640 0 0 101,06
IT-Line Highspeed 99,710 0 O 0
SeaCat AB 0 36,15 29,73 34,25 43,17
Rederi Allandia 127,71 125,15208,3 86,96 128,74
Lion Ferry AB 180,39 25,02231,69 171,12 59,21
Stena Line AB 68,8377,23 77,98 87,87 68,74
Scandlines AB 28,411,72 93,95 75,76 37,88
SeaWind Line AB 103,35 22,6 36,45 80,35 84,5
EstLine AB 0 82,73 67,08 98,6374,32
Silja Line AB 105,14 49,45 46,26 46,45 50,93

Denna tumregel, brukar gälla generellt, gäller inte inomsom anses
denna bransch. Det rederier visar tillfredsställande talär som
med undantag Rederi Nordö-Link Rederi Allandia.AB och Res-av

uppnår nivåer.terande rederier inte dessa Vanligt dock dot-är att
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delochmoderbolagetkassalikviditetterbolag har lägre än att enen
där-i koncerningår dotterbolag ärovanstående rederier ensomav

inteharägarförhållandenadel Hur utrettsför utsvaret. seraven
ocksåDärmed lämnasinom tidsramarna.då inte legatdjupare, det

frågor obesvarade.delen
innevarandeefter finansnettofrån ResultatKassaflöde rörelsen

onzsáirtrzingstillgårzgar inne-innevarande årår avskrivningar+
innevarande år -fö-skulderår -föregående år kortavarande +

regående år

rörelsenkapitalvisar detNyckeltalet genererar.som

199619921000 SEKcashflowTable 18: Operation -

199619951993 19941992
1681302021712933418324Nordö-Link Rederi AB 28543
8581580000Polferries AB -
0O00IT-Line Highspeed 0
-2613912234142919135SeaCat 0AB

12-1381 11-3336-443Rederi Allandia 2044
14396-741022652-20392AB -23434Lion Ferry i
349000191000780000 17560001004000Stena Line AB
55590035230020060084800965700 -5Scandlines AB

SeaWind 20293006-230432161Line AB -30
-4615390396236630EstLine AB

1457695242494797354Silja Line -29016AB -
hel-periodenvisarbranschenbedömning förgenerellEn att som

talabsolutaImed 48%.volymförändringinneburit negativhet en -
Stenaperioden.underkronorpå miljonerförändringen -939stannar
under-65%medförsämringenandelmedLine bidrar stor aven

dot-skall tilläggasDetmiljoner kronor.period eller 655 attsamma
Rederi AB161%.medökningvisarLion Ferry ABterbolaget en

volymföränd-positivförhållandevisredovisarNordö-Link storen
Även ök-Line harSeaWindpåökning 489%.med storring enen

Detmiljoner kronor.2från till drygt686%, -3O tkr mot-ning med
trend-haftvisserligenAB,hållet för Scandlinesgäller ettsatta som
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dåbrott l995 den negativa ändåutvecklingen vände, stannarmen
försämring med 42% hela perioden.översetten

Sammanfattning5.3

Rederibranschens svåröver-internationella tillprägel upphovger
skådliga organisationsstrukturer ägarförhållanden.och Siffror ut-
ryckta sitt sammanhang ibland missvisande nyckeltal ochur ger
bild den finansiella ställningen. fårDetta betydelse för deävenav
slutsatser här kan ligger iDet dock sakensgöras. natur attsom en
avgränsad analys just många frågoravgränsad och lämnar obe-är
svarade. Detta hindrar utifråndock inte slutsatser kan detgörasatt
material föreligger. Utvecklingen under perioden 1992 1996som -
kan utgångspunktermed dessa därför kort sammanfattas med:

Ökad omsättning med 19%0
Ökat antal anställda med 9%
Ökad balansomslutning med 17%
Stora fluktuationer i vinstmarginaler resultatmåttoch
Branschen icke homogenär
Låga soliditetsnivåer
Branschen kännetecknas osäkerhet utvaldaunder denstorav
perioden

Den bild träder fram baserat de nyckeltalenanalyserade ärsom
brokig svåröverskådlig.och Flera aspekter medverkar till detta.
Branschen helhet inte homogen samtidigt tidsperiodenär som som
har kännetecknats osäkerhet. Många nyckeltalenstorav en av ger
intryck förändringar finns i rederiernas omedelbaraatt storaav om-
givning och det enskilda bolaget inte i handvändning kansom en

sig till. Det så några stårheller inte bolag för denär attanpassa po-
sitiva någratrenden och för den negativa.

Överlag karakteriseras nyckeltalen för flera bolag vari-starkav en
Ävenation åren. omsättningenöver har ökat för branschen medom

19%, antalet anställda med 9% och balansomslutningen med 17%
under perioden så1992 1996, någratillväxten i sig integer ga--
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rantier för goda Vinstmarginaler avkastningresultat. egetsamt
och totalt kapital visar för devariation. Detta gällerstor re-prov
derier både med och fartyg i balansräkningen.utan

Stena Line försvåraraktör och det ibland analysenär när ettstoren
ocksåenda såbolag ha vikt i branschen. dock viktigtDet är attstor

lyfta påverkanfram Stena Lines helhet.branschtalen som
Ett rederi kan lyftas fram Rederi AB Nordö-Link.ärannat som
Bolaget har haft både tillväxt,positiv utveckling det gällernären
marginaler, avkastning och fattasräntetäckningsgrad. Det är ensom
bättre soliditet fartygen.med tanke bolaget ägeratt
Även nivåerScandlines AB har nyckeltal uppvisar rimliga ochsom

fångattrender. Al-Andra bolag uppmärksamheten Rederiärsom
landia AB och EstLine Polferries och TT-LineAB. Vad gäller AB
Highspeed någradet för tidigt dra slutsatser sinär ännuatt genom
alltför korta marknaden.närvaro

När det nivångäller kapitalstyrka och finansiell ställning kan anses
något låg avseende soliditeten. intäkter ochAttt.ex.vara generera

bra vinst soliditetsnivåbidrar till därför i högökad ären som en
grad önskvärt för stabilitet handlingsfrihetoch finansiellatt ge
längre sikt.
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Efterfrågepåverkande faktorer6

införseltaxfree6.1 Regelverket för -

funda-inom EUfritt varuflöde medlemsstaterEtt mellan är ett av
inreskapaförutsättning förför och viktigEU attmenten enen

och för-lagarmängdmarknad. Varuflöden inom EU regleras av en
första handiordningar, nationella och för EU gemensamma, som

beskattningsfrågor.tillkommit för regleraatt

excisepunktskatter eng.Varubeskattning inom delsEU utgörs av
harmoniserasyfteduty dels mervärdesskatter VAT. Ieng. attav

ministerrådet 1991reglerna för varubeskattningen inom EU antog
fördirektiven 91/680/EEC harmoniserar metoderna uttag avsom

vad gällerinom direktivEU fr.o.m. 1993. Motsvarandemoms
stipulerari direktiv 92/ 12/EECpunktskatter 1992antogs ge-som

fr.o.m.EUför hantering punktskatter inomreglermensamma av
tillinnehåller många Bland1993. Direktiven undantag. annat ett

ochmed 990630 för taxfreevaroroch gällande undantag annatett
tillåten till Sverige,förundantag införsel beskattade varorav

Danmark och Finland.

6.1.1 Affärsmässig hantering och transport av

varor

i ajfärsmässiggenerella reglerna innebär i principDe att varor
slutligen bjudsmedlemsland, där dehantering skall beskattas i det

för hanteringkonsumtion. Med affärsmässig attut varornaavses
el-handlarelicensierad producent,handhas och transporteras av en
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såsåledesinträderBeskattningsrättenmotsvarande. snartler varor-
gällerövrigtförvilket ävenslutligtill konsument,utbjuds varor,na

Varorutanför EU. vägfrån land ettimporterats genomettsom
obe-medlemsland hanterasutförsäljning iförEU-land annatett

undantagsdepåer ellersärskildaikontrolleras motsva-skattade och
mi-1992från och1991direktivenharmoniseradeI derande. anges

alkoholdrycker.niminivåer för punktskatter

brukpersonligtför6.1.2 Varor

medlems-mellanför personligt bruk,För transporterassomvaror
beskattasSådanaregler.andragällerländer resenär nor-varorav

inköpet sker.det landmalt i som
mångainnehålleroch 1992från 1991direktivenaktuellaDe un-
beskattadeinförselbestämmelservad gällerblanddantag, avannat

taxfre-Finland,Danmark ochtill Sverige,personligt brukförvaror
betraktasskallvadundantagterritoriellaeförsäljning samt somom

unionsterritorium.som
förgränsvärdenvägledandeföljandeinföraMedlemsländerna kan

tobaksvaror:alkohol- ochinförselprivatpersoners av
sprit10 liter0
starkvin20 liter0

liter vin900
10 liter öl1

800 cigaretter
cigariller400

1000 röktobakg
förvärvssyf-igjordagränsvärdenöverstigande dessaInförsel anses

Skattemyndighetenvisa förfråga kani attsåvida intete, personen
så fallet.inte är
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Sverige,bruk tillpersonligtInförsel för6.1.3

beskattadeFinlandDanmark och varor-

möj-Danmark redanhadei EUFinlands inträdeVid Sveriges och
iinförselpersonligförrestriktiva reglertillämpalighet avatt mer

Medlemsförhandlingarnamedlemsland beskattadeett annat varor.
restriktivavissakunde tillämpaSverige och Finlandmedförde att

1996decemberden 2finansministermöteinförselregler. Vid EUs
införsel-nuvarandefå tillämpafortsättaSverigemedgavs rätt attatt
därefterskall gällaår Vad2000.fram till mittenregler somav

mellan EU-förhandlingarvid förnyadekommer avgörasatt
kommissionen Sverige.och

införsel-sinaavvecklaförbundit sigDanmark och Finland har att
Sverige skulleemellertidutgången årvid 2003. Omregler gesav

blidetkanfå efter detta datumtillämpa sina införselreglerrätt att ,
Sve-Slutdatumför Finlandaktuellt Danmark och att somsamma

rige.

december 1999den 31KommissionenDessförinnan ska senast rap-
undantagdessaministerrådet hurtill och parlamentetportera om

förvidkommande tillämpastillämpas. Sverigesskall För närvaran-
följande införselbestämmelser:de

starkvinliter sprit eller 3 literl
liter vin5

15 liter starköl
eller 400cigarrercigariller eller 75300 cigaretter eller 150

röktobakgram

försäljningför taxfree6.2 Regelverket -

i dentaxfreeförsäljning finnerhistoriska bakgrunden tillDen man
internationelltfartygförtraditionella skattefria vattenstatusen

konventioner,Två internationellautvecklingen friharrmar.samt av
taxfreeförsäljningenreglerarChicago York -1954-1944 och New

bekräftadesockså EUgälla flyget. Inomoch dess utvidgning till att
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69/l69/EEC. Reg-direktivbörja medkonventioner tilldessa att av
direktivriktningliberaliserandeiförändrades därefterlerna av

72/230/EEC.

undermedlemsländernaenskildaministerråd 1991 debeslötEUs att
1999, skalljunimed dem 30övergångsperiod, fram till ochvissen

mellan med-försäljning vidskattefritillåtas medge vissatt resoren
från mervärdes-befrielseSkattefriheten innebärlemsländerna. en

respektive77/388/EEGdirektivartikel 28K ipunktskattskatt och
92/12/EEG.i direktivartikel 28

förkrävastiddirektiv kommer visstill dessaEnligt ingressen atten
konsekvensernamildraåtgärder nödvändiga förvidta är attatt som

regi-fråga och deområdet iåterverkningarnabåde socialadeav
avvecklinggränsregioner,svårigheterna, särskilt ionala avsom en

till.ledataxfree försäljningen kan

till momsbe-förlängdartikel 28kdirektiv 9l/680/EEC,I rättanges
artikel 2818/EEC,ombordförsäljning och direktiv 92/frielse för

taxfree-medfrån i sambandpunktskatterförlängd befrielse
följande används begreppet990701. I detförsäljning fram till tax-

från dessa skatter.free befrielse bäggesom

Territoriella undantag6.2.1

vissa territori-från 1991 och 1992I de aktuella direktiven attanges
Ålandskatteområden. komingå i EUsinom EU inte skaller anses

Blandterritorierna.ingå i undantagnaefter Finlands inträde deatt
finnsde övriga territoriella undantagen a:

territoriet Büsingen DHelgoland och
Ceuta E
Kanarieöarna E
Melilla E
Liviggno I

Luganosjön Iitalienska delarnaDe av
delstullhänseendeochmedför i skatte-territoriella undantagenDe

områdenfrån kantill och dessataxfreeförsäljningen till resandeatt
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från dessaimportjuni 1999, delsefter 30fortsätta denäven att om-
tull-för EUsråden förekommande falli utsätts yttregemensamma

naturligtvistaxfreeförsäljningMöjligheterna till fortsatt ärmur.
aktuellaför denegativtullmurenför turismen medan ärgynnsam

områdenas näringsliv.

1999juliefter 1Situationen6.2.2

slo-tillämpningenfaktiskamånga denoklarheterfinnsDet avom
berördaellercentraltVarken EUtaxfreeförsäljning 1999.pandet av

utarbetatSverige, hardäriblandmyndigheter i olika länder, ännu
ombord-hanteringenpraktiskaregelverk för denföreskrifter och av

tull-finansdepartementet,Varkenförsäljning beskattade varor.av
frågan.praktiskt medbörjat arbetaRiksskatteverket harverket eller

utredningdecember 1997dock iFinansdepartementet tillsatte en
och skat-provianteringsförordningenbland ska överannatsom se

Utredning-juni 1999.efter den 30för ombordförsäljningtestatusen
påbörjat sitt arbete.emellertidhar ännuen

färje-för utvecklingenfrågor viktigaspecielltDet ärär tre avsom
juni Dessaden 30 1999.sjöfarten efter slopandet taxfree är:av

sålda ilandtagnaför ombord ochskattesatser varor0
ombordkonsumtiontaxfreeförsäljning för0

territoriella undantag0
91/680/EECskrivningar iEU-direktivensföreliggerDet ärnusom

från ochEUinomharmoniserar förmetoderna uttag momsavsom
punktskatteuttagharmoniseringl993 och direktiv vad gällermed av

i 92/12/EEC.

syfte77/388/EEC idirektivkorrigerarDirektiv 91/680/EEC att
arti-förlydelseNyharmonisera nzonzsreglema i medlemsstaterna.

aircraftsships,boardin of suppliedkel 28k the goodsär: oncase
ofdestinationanddepartureduring the placestrains transportor

whereCommunity; the placewithin territory of thewhich theare

l taxfree,slopandeDiskussionsunderlagpåAvsnittet bygger PM avom-
Redareförening.från SverigesunderlagBertil Edin, SSK-utredningen samt
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Skrivningentransport."ofof departure thegoods the timethe atare
ombordförsäljninggälla vidskallsyftar vilken momssats som

alltså avgångslandetståg detinom EU ochfartyg, flygplan eller är
skallpunktskattfråga vilkenskall gälla. I sommomssats omsom

ombordkonsumtionförFörnödenheterfinns inget klartgälla utsagt.
6:edetdirektiv 77/388,artikel 15,flyg och fartyg reglerasför av

direktivet.moms
regelverket kom-hurutgångspunkt bedömningförrimligEn aven

rederier, tull-förimplikationernapraktiskafungera deärattmer
rimlighetsprincip bör detdennaskattemyndigheter. Medoch vara

gällaregler kommerantagande vilkamöjligt göra attatt ett somom
frågor.följandeavseende

beskattadeOmbordförsäljning och införsel varorav
fort-eller intefortsättakunna ärOm denna försäljning kommer att

försäljning fortsättafråga. sådan är nästafarande Kanöppenen
avgångslandets ellerfråga tillämpas,vilka skallSkattesatser som

medovanståendeenligt detdestinationslandets. skallMoms tas ut
så rimligtfallavgångslandets kan iskattesats. Det att anta attvara

bli gällande.också avgångslandets skullepunktskatter

kom-börjar tillämpasreglerochEUs generellaNär generösamer
skattertillämpar lägremed medlemsländergränshandeln sommer

sannolikt ock-Sverige ochflyttasalkohol och tobak närmareatt
harmoni-Sverigeså starkareöka. medförDet attpresssenare en

med-övrigatobak medalkohol ochde svenska skatternasera
lemsländers.

Taxfreevaror landiatt ta
destination ioch medinternationellttrafikFör vattenpasserarsom

försäljningförvillkoreninte nuvarandetredje land förändras de av
tredjelandstrafikfråntaxfreevarorInförselregler förtaxfreevaror.

Minister-EUtrafik inomalltså förförändras inte. kommerDäremot
införselreglerochskatte-rådets medlemsländernasbeslut och att

taxfre-ilandtagnabeskattninginförsel eller framtvingaförhindra av
evaror.
Taxfreevarorfár ombordkonsumtion
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frånförsäljninghandelntaxfreeavvecklingBeslutet avseravom
föravseddaförsäljning attsåledes inteoch berörbutiker varorav

skat-Fråganserveringiombord omkonsumeras orestauranger,
ordning.särskildireglerasombordkonsumtionförtefrihet

färjerederi ochdansktmellanskattetvistanledning ettMed enav
EG-dornstolenharfalletFaaborg-Geltingskattemyndighettysk

förskattefrihetnuvarandesåtolkaskanyttrande attavgivit ett som
FråganEG-direktiv.tillämpligtistödsaknarombordkonsumtion

i vilkenMomskommitté,EUsinomtid diskuterats re-sedanhar en
och EU-finansministeriermedlemsländernasförpresentanter

vidtabereddinteKommittén attdeltar.kommissionen varasynes
varföryttrande,EG-domstolensanledningåtgärder mednågra av

fortgå vi-tillskanskattefrihetnuvaranderimligtdet är attantaatt
dare.

ÅlandförUndantaget
Åland också skulleförundantagetterritorielladetfaktumDet att

hartullmurutanför EUsområdet hamnarinnebära gemensammaatt
önskvärd-Finlandidiskussionbidragit till uppkomsten omav en

ÅlandtrafikinnebärDettaundantaget.tillämpa attheten attav
befintli-inomtaxfreevarorinförselochförsäljningtillåts fortsatt av

säkerhets-också s.k.finnsDetbegränsningar.kvantitativa enga
begärakankommissioneninnebärklausul i undantaget om-attsom

missbrukas.undantagetförhandlingar om
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1999:frånråda juliden IförväntasförutsättningarFöljande
taxfreeva-ilandförandeombord ochför försäljningVillkoren av0

nuvarande.förblir defrån tredjelandstrafikror
trafik in-ombordkonsumtionförtaxfreevarorFörsäljning avo

vidare.möjlig tillsEU kommer att varaom
förske ärombordförsålda kommerbeskattning attHur varorav0

oklart.närvarande
avgångslandets skatte-ske meddensannolikt kommerMen att

satser.
förbegränsningarnafinskadanska ochsvenska,nuvarandeDe0

frånpersonligt brukförbeskattade annatinförsel varorav
regler. Närgenerellafrån EUsundantagmedlemsland är ett

närvarande oklart.förupphördessa undantag är

ochpunktskatteriSkillnader6.3 moms

för-taxfreeupphörandeteffekternationellaBedörrmingar avavav
konsumenternasi värderingaroundvikligensäljningen hamnar av

skill-betydandefinnstaxfree. EUInomköpbeteende efterframtida
alkohol.ochpå framförallt tobakavgiftsnivåeri skatter ochnader

kunnabedömsavgifterochpunkskatterlägrenationer harDe som
sketttidigarekonsumtiondenväsentlig delattrahera av-somaven

giftsfritt ombord.

1997i decemberpresenteradeSkatteministerietdanskaDet en om-
upphörandetverkningarnavärderingfattande analys och avavav

2 Dan-slutsatserSkatteministerietsavgiftsfria handeln. attden var
avskaffandetvinnakommersannolikhetmark med att ge-stor

blnom a:
mindredistributionsform ärEn vinst ersätter somatt enmangenom0

effek-mindredåeffektiv, deteffektiv med är varaansesmeren som
iland.färjorombordoch tobak änalkoholdistribuerativt att

2 rejsendeforhandelavgiftsfriafaf opphorvirkningerneVurdering av
DanmarkSkatteministeriet,1999",l.juliEU-landemellem Danmark og
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Omfördelning de samhällsekonomiska kostnaderna till förorena-0 av
så denne i utsträckning betalaratt större för miljö sjukvård.ochren,

Det gäller de danska konsumenterna.
De svenska konsumenterna däremot, vilka tidigare handlat taxfree0
ombord bedöms istället sina inköpgöra tobak och alkoholvarorav
iland i Danmark. Svenskarna blir därmed väsentlig inkomstkällaen
för danska och drivkraften Danmark lågkostnads-staten är äratt ett
land jämfört med Sverige.
Danmark däremotär högkostnadsland i förhållande till Tyskland.0 ett
Den danska avgiftspolitiken verkar kunna bli föremål för justering-

med hjälp de ökade skatteintäkterna. fårPrisskillnaderna intear av
så danskarna ellerstora genomresande i alltför högatt gradvara

väljer sina inköp i Tyskland.göraatt
De ökade skatteintäkterna framförallt från0 svenskarnas konsumtion
i Danmark kan användas för reducera avgiftsnivåerna och indi-att
rekt medför det försäljningen ökar iland. Det sinatt i minskartur
effekterna bortfallet danska arbetsplatser taxfree försälj-närav av
ningen upphör.
De danska lärjeoperatörerna bedöms kunna kompensera0 det förlora-
de bidraget från taxfree försäljningen ökning biljettpriser-genom av
na.

Den avgiftsfria handelns branschorgan, "Danish Duty Free Associ-
ation, 1996 tagit fram konsekvensanalystog genomförden av
AKF Amternes Kommunernes Forskningsinstitut. AKFs be-og
dömningar visade på verkningarna upphörandet avgiftsfriatt av av
handel med sannolikhet skulle påverka dansk ekonomistor mycket
negativt och beröra antal sysselsatta direkt i färjenäringenett stort -
och indirekt i underleverantörsledet. Skillnaderna i resultaten av
dessa två analyser beror främst olika antaganden köpbeteen-om
de även uppskattningar antalet sysselsatta i kärn-att ochmen av
kringtjänster svåraår vederlägga. Detta pekar också påatt att re-
sultatet känsligt för variationerär i de grundläggande antagandena.

Tabellerna nedan visar de skillnader finns i skatter,stora som
avgifter och taxfreepriser alkohol- och tobaksvaror. Priserna för
de svenska konsumenterna såväl med skatter och avgifterutansom
ligger högst. Det helt avgiftsfria priset cigaretter liggert ex ca

Även6 kronor. taxfreepriserna varierar, vilket indikerar margi-att
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nalerna skiljer sig mellan linjerna för vissa Deavsevärt varor.
avgiftsnivåersvenska finskaoch kunderna med höga skatte- och

kan ibetydligt högre taxfreepris. Rederierna har bety-acceptera ett
dande grad valt olika sortiment, vilket delvis kan bero en an-

försvårarpassning till kundstrukturen. bredare prisjämförel-Det en
Estline konkurrerar taxfreekunderna med väsentligtse. enom

prisnivå medmycket lägre för vissa andraprodukter än operatörer
trafik Sverige trafiklinjer baltstaternaoch Finland. Eftersom
kan fortsätta med taxfree svenska och finskadet sannoliktär att
taxfreekunder kommer hit.öka sina inköpsresoratt

Table 19: Price and duty levels different EU countries spiritsin on
and tobacco

cigaretter Sprit SEKpris SEK 40%paketper
Landets marginal Danskmarginalmarginal Dansk

HäravavgiftPris Härav Pris Härav Prisav-
avgift gift

Sverige 27046 38 32 35635
UK 39 29 213 12730 36

181Danmark 35 28 26728 35
Irland 223 13733 26 31 25
Finland 22 320 23432 24 28
Frankrike 19 164 7825 19 26
Tyskland 6523 22 16 15116
Belgien 18 173 8722 16 24
Österrike 23 16 133 4720 15

162 76Holland 18 13 20 14
54Luxemb 16 20 14 14011

Italien 4316 23 16 12911
54Grekland 15 1 22 16 1401

Portugal 13 29 23 136 5011
Spanien 9 21 15 127 417
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ÖlVin SEK/L SEK/33 cl Partymvaror SEK/st
Dansk marginal Dansk marginal Danskmarginal
Pris Härav Pris Härav Pris Häravavgiftav-

avgift gift
Sverige 82 44 5 3 161 23
UK 66 27 4 3 109 16
Danmark 58 20 3 2 116 23
Irland 76 37 5 3 112 19
Finland 77 39 7 5 113 20
Frankrike 46 8 2 1 112 19
Tyskland 44 6 2 1 107 14
Belgien 51 13 3 1 112 19
Österrike 46 a 3 1 111 19
Holland 50 12 3 1 109 16
Luxemb 44 6 2 0 107 14
Italien 45 7 3 1 110 18
Grekland 45 7 2 1 110 17
Portugal 46 8 2 1 109 16
Spanien 44 6 2 1 108 15
SAl källa: Rapport från Skatteministeriet Danmark. EU DG XXI Exciseduty tables
1.6.1997. Kurs 97 1,16 SEKnov.

Table 20: Tax-free prices ferry linkson some
SEK Cigaretteroch Öltobak Sprit pris literper

Prince Piptobak Absolut Kosken- Gordons Ballentines Snittovägt
pkt Macbaren 40% korva Dry Gin Finest 33per

50gr 60%
Scandlines: 22,5 29,3 l l 1,2 128,7 150,9 4,1-Rödby-Puttg.
Scandlines: 22,5 29,3 I l 1,2 128,7 150,9 4,3-Gedser-
Rostock.
Scandlines: 23.2 28,2 - - - -Dragör-
Limhamn
StenaLine: 19.7 26,2 170,0 184,0 6,4- -Fnhamn-
Göteborg
Silja Line 19,4 29,5 177,0 228,0 195,0 208,5 8,5
Estline I7,5 30,0 125,0 135,0 125,0 145,0 5,5
SAl källa:SkatteministerietDanmark prislistor/ Kurs 1,17SEKsamt

Övriga6.4 efterfrågepåverkande faktorer

Utvecklingen Fárjenäringen under 90-talet påverkatsharav ettav
antal skilda faktorer:

Kraftig devalvering kronan0 av
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Åtstramning finanspolitiken0 av
Reallönefall
Estoniakatastrofen
EU-medlemskapet

införselreglerNya
för taxfreeNya regler

taxfreeBeslut 1992 upphörandet avom
beslutFramför ikraftträdandet dessasig har färjenäringen samtav

för-effekten deytterligare förändringar. samladeantal Denett av
gods- ochramförutsättningarna hur det inverkarändrade och

Sverige kan iför färjetrafikenpassagerarvolymer intäktersamt
säkerhet konstaterasdagsläget bara kan dock med allskattas. Det

svår-med mycketfärjenäringen i kommer arbetaEuropaatt att
marknadsförhållanden överblickbar tid.bedömbara under

Sweden futurevolumes 1990-1996 and theFerry on
millionsNumberof passengers

Cargovolumes trucksmtonneson
45

ChangedlevelallovmnoesA
40 Tu Tueubuiihed/ -

ÖresundsbronFixedlinks
35 --..---;---...

30
3x

EMU-25 EU-menbersNew-
politicsfinanceNeutral- --20 cargo .

15

...-._run-rundau..

Sweden 1990-1997 and the futureFigure I 7: volunzesFerry on
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Strategier7

förändringradikalbortfallet taxfree försäljningen kräverAtt enav
EU-länderfärjetrafiken mellanstrategier inom ärochsynsättav

påverkat valetsubvention, harTaxfree har inneburitklart. somen
förtransportlösningaroch utbudet ochtransportvägar person-av

och godstransporter.

ochväl inrotatTaxfree magiskt begrepp ochär nästan utgör ettett
flygtrafik ifärje- ochgenerellt "brand intimt förknippat medmark
ingetallmänhet. detKlär begreppetstörsta annatrepresenterarav

och förbilligare hemmaför kunden möjlighet handla änän atten
fåförsäljaren täckningsbidrag.chans högreatt ut etten

brandOm möjlighet unika känneteckendenna upphör behövs nya -
tillkanskemarks, förknippade specifika linjer, ellermedärsom mer

upphör behöveroch med unika för varje taxfreeAttär operatör.
inte få handla billigarebetyda kunden inte kan chans änatt atten

måste marginal mins-hemma, det säljarensske till priset attmen av
kar.

också påverkarfinnsDet dock antal andra faktorer,ett stort som
såsom skillnader iförändringar valutakurser,transporterna av

indust-export/import,och punktskatter, sammansättningmoms av
faktorkostnadsföränd-rilokalisering, framväxten marknader,av nya

politiskaringar, köpkraftsförändringar, strategier, be-aktörernas
infrastrukturinvesteringarslut, o s v.

sådantframgångVilka strategier ikommer vinna störst ettattsom
svårbedömbart. dock pekaövergripande Vi kanperspektiv ärmer

några för färjenäringen.alternativa inriktningar och möjligheter
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utifrånkarakteriserasolika färjelinjernas verksamhet kanDe en
Några kanutgångspunkter förhållanden. dessaantal och noterasav

nedan,sammanställningenistrategiskt tongivande och ävenvara
mellan oli-huvudsakliga skillnadersubjektiv, identifierasden ärom

antal inrikt-finnasvarje kanstrategikoncept. Inom konceptka ett
exempel.några konkretaningar, vilka beskrivs med hjälp av

irederiernamellanoch samarbetetRegionkonceptet ScandLines-
Öresundsregionen specialisering i syfteföruttryckär taattett vara

lågkostnadskaraktäroperativa skalfördelar. Konceptet har en
marknadskännedom.regionalsamtidigtbygger homogenenmen

försäljningentaxfreeTrafiken relativt mindre beroendeär sett av
i priser, skat-lokala skillnaderoch restiden kritisk. Viktigareär är

Öre-resande och lasttransporter.nöjesutbud inslagter, samt av
konkurrenshotväsentligtsundsbron sannolikt störreutgör motett

försäljningentaxfreeförlustendenna verksamhet gör.äntyp avav
förut-förhållande regionkonceptetmycket viktigtEtt är attannat

både boende.last ochbetydande regional koncentrationsätter en av
Trafikenlågkostnadsstrategi.Transport/resandekonceptet är en

ochregionalt konceptSverige Tyskland faller i skarven mellan ett-
skalför-operativadärdet Stenasfären kan sägas representera,som
rationellbidrar tilldelar och flexibel tonnagedisposition meren mer

europeisktgångbart idrift. Detta koncept generelltär ettsett mer
låg-också typisktrestauration följerperspektiv. Konferens och ett

Kon-service tillkostnadstänkande med snabb billig passageraren.
medinnehåller också lasttransportbetydande inslagceptet ett enav

medsamarbeteservice lasten. Stenassnabb och hög kopplad till
PO uttryck för detta.är ett

lågprisseg-respektiveShoppingkonceptet indelas i lyx-kan ett
Ström-såväl Kvarken-Det representerasment. somsenare av

lågamedfartygstadstrafiken. trafiken äldreI dessa fall baseras
blir endastombord. Lastenkapitalkostnader och taxfree försäljning

täckningsbidrag.marginal verksamhet lämnar etten som
trafikLinesSiljaLinesLyxvarianten Viking samtrepresenteras av

restaurangverksamhetenfrån Butiks-, konferens- ochStockholm.
blivithargodset,viktiga resandet,inslag. Det egentliga ävenär men
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underordnade faktorer, dessa ursprungligen lagt grundenäven om
för konceptet.

Underhållning/resandekonceptet. Scandinavian serviceSeaways
exempel. Operatörenär har inriktat sig distanser medlängreett

inslag nöje underhållning.och Kombinationen minikryss-ett av av
ning och resande innebär sannolikt taxfree för ombordskonsume-att
rade viktigare för skall iland. Transportenär än tasvaror varor som
och resandet viktig riktar siggrund och till den kategoriutgör en
kunder alltid vill ha alternativ till flyget för ellerett semester-som
tjänsteresan. Konceptet differentierad och nischin-representerar en
riktad strategi till relativt marknadssegment.snävtett

Regionkonceptet påverkas i högre grad broalternativ vadänettav
upphörandet taxfree försäljningen innebär. Betydande insatserav

ocksåhar gjort redan för sig till den situationen medatt anpassa nya
Öresundsbron.

Transport/resandekoncept mellan EU-länder, där taxfree idag ut-
betydande bidrag,gör kommer sannolikt förändras efterett att mest

taxfree har upphört. Rationaliseringen långt driven och kon-att är
kostnadsorienterat.är Därmed kommer eventuell kost-ceptet en

nadskompensation speciellt viktig för denna verk-att typvara av
bådesamhet i Sverige och inom iEU övrigt. princip följandeI kan

val göras:

Renodlat transportkoncept lastunderlaget tillräckligtär0 stort.om
Fokusering såvälresande, där underhåll-shoppingmen som
ning kan bli betydande inslag. och punktskatteskill-Moms-ett
nader mellan länderna får roll. Distansen, d.v.s.störreen re-
sandetiden, utformningen konceptet.styr av
Kostnadseffektivitet, former för shopping, sortimentsfrågor,0 nya
inköpssamarbete, utökad användning IT teknik ärav mm exem-

påpel faktorer sannolikt blir betydelsefulla inom trans-som
port/resandekonceptet.

Åland.Shoppingkonceptet kommer dra undantagetatt nytta av
Konceptet kommer ocksåtroligen utvecklas snabbt i relatio-att nya

på Ryssland och baltstaterna. Trafiken också i hög gradärner en
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åländsk finskoch verksamhet. Men den bör i väsentligt större om-
fattning kunna utgångspunkt.utvecklas med Sverigeän nu som
Strömstadstrafiken till förhållanden fort-Norge kan med kändanu

med koncept tidigare bör kunna utvecklasochsätta samma som po-
sitivt.

Underhållnings/resandekonceptet distanserfrämst för längre-
några årsbör kunna övervinna förlusten taxfreeförsäljningenav

sikt, förutsatt efter juliombordkonsumtionen taxfreeförblir ävenatt
1999.

förändrade förändringDe förutsättningarna innebär dramatisken
för flera färjelinjerna exempelSverige. Kvarkentrafiken är ettav
och kräver och för regionen koncept.ett nytt anpassatsom

integreratEtt färjekoncept innebär i intjäningenförändrad balansen
från :

åtgärderLast- speciella för attrahera godskunderatt0
Personresande motiv tillökad prisdifferentiering baserat0 -
resandet
Bil/buss ökad turism i samarbete med regionen-

ochOmbordförsäljning inköpsfrågorsortiment-
Ombordkonsumtion lokaler, underhållningutbud, mm-
Konferens anpassade lokaler, hyttkapacitet mm-
Kryssning hyttkapacitet, nöjen, ökad turismnaturupplevelser,-
mm
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taxfreeUpphörandet8 av

ochkortsiktigaförsäljningen -

effekterlångsiktiga
marknaden

förutsättningarInledning8.1 -

föränd-finns,fortfarandeochfunnitsharOsäkerheten omsom -
konsekvensfärjetransporterefterfråganringar avensomav

utformasregelverken kommerhurtaxfree, attborttagandet av
medförskattepolitiken,nivå attliksominternationellochnationell

grad. Ut-i högvarierarkonsekvensbedömningarolikaresultatet av
förändringar,ytterligareantalinnehållerframövervecklingen ett

påverkarellerdrabbartaxfreeslopandetmedtillsammans avsom
marknads-derasberoendegradi olikaregioner och aktörerolika

godrelativtmedkanförändringVarjekarakteristik nischer.eller
regioner.elleraktörerenskildaförochisoleratsäkerhet studeras

antalmåstenivå görasnationelltill ettanalysenföraFör att upp
effektensamladeDengeneraliseringar.bedömningar ochytterligare

samverkande ochantalnivå resultatetblirnationell ettett av
motverkande faktorer.

itransportlänkbetydandemycket trans-Färjetransporterna är en
och 25miljonermed 38från Sverigetill och passagerareporterna

järn-godskommervolymerTill dessagodston 1997.miljoner
betydelseväxandesnabbthaftFärjelänkarna harvägsfärjorna. en

frångodsethögvärdigaeftersom detindustrins godstransporter,för
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till viaoch Europamarknaden i allt högre grad körs lastbilar
färjor.

påverkas di-Färjemarknaden dels deantal aktörer,ett stort avav
rekta kunderna till färjerederierna, eller lastbilsoperatö-passagerare

och speditörer, dels konkurrerande/kompletterande trans-rer av
Öresundfasta lastfar-portlänkar den länken ellerövertsom ex ren

tygstrafik.

påverkaUpphörandet taxfreeförsäljningen mark-kommer attav
nadsförutsättningarna och förför den traditionella färjenäringen

kunder. Taxfree subventiondess har verkat indirekt avsom en
prishöjningaroch slopandet medför behovtransporterna, ett omav

inte andra kompensationsmöjligheter blir möjliga.

Marknadsförutsättningarna färjenäringen inteför den framtida är
på nivåhomogen nationell inom region. finnseller Det ettens en

antal nischer känslighet föroch dessa varierar med avseende
prishöjningar, frekvens etc.

hellerInte medkan homogenapassagerartransporterna anses vara
avseende priskänsligheten. ellerdel personresandet heltEn ärav
delvis framkallad delförekomsten taxfree. Ytterligare avav av en
resandet ikänslig för biljettprisökningar. Godset troligen be-är är
tydligt mindre fre-grad känsligt för prishöjningar, däremot förmen
kvens, tillförlitlighet i trafikservice eftersom lastbilstranspor-mm

högvärdigt gods.tema avser
således efterfrågafinns såvälDet betydande regionala variationer i

utbud och anpassningsförmåga.därmed Effekterna kommersom
därför också drabba regionerna i olika grad.att

generella bortfalletI de direkta indirekta effekternaochärtermer av
taxfreeförsäljningen tämligen olika be-överensstämmande enligtav

dömnittgar. Effekterna kan sammanfattas med:

Resandet skapat taxfreeförsäljningen försvinner direkt.är0 som av
Intäktsbortfall för färjenäringen, måste kompenseras0 genomsom
ökade intäkter från reducerade kostna-och/eller gods,passagerare
der, förändrade strategier, konceptnya mm.
Ökning volymbortfall.biljettpriser/godsfrakter innebär ytterligare0 av
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tillpassagerar/godsfarjetransportfrån konventionellOmfördelning0
ochvägalternativ resvägaralternativttransportalternativ,andra -

pass/lasttransportkombineradförkapacitetfärjerederierna med en
kapacitetsutnyttjande.försämrati formdrabbas ettav

utflyttningtrafik,nedläggningellertrafikserviceFörsämrad avav0
ock-ökarkapitalförstöringförverksamheter. Riskenoch/ellerfartyg

drabbasfarjenäringeneuropeiskahela denså effekt attsom en av
för prisfallsamtidigt, risk tonnaget.

och turis-semesterresandetpåverkartrafikerförsämratEtt utbud0 av
marknadsföring-roll iväsentligeftersom farjerederierna har enmen

i turisthänseende.en
ökartransportköparen/varuägarenkonkurrenskraft förFörsämrad0

bortfalldärmedochproduktionutflyttningrisken sikt för avav
transporter.

underleverantörssystemfärjenäring,inomMinskat antal sysselsatta0
industrin.och sikt inom

skattehänseende bero-förlora i ärvinna ellerOm kommer att0 staten
väljertaxfreekunderna göraomfattningende och i vilken attav om

tobakalkohol ochpunktskatternasvenskainköpen i Sverige. De
troligt.varför mindredeti Europa,med god marginal högst ärär

utgångslä-visadefärjenäringenDen ekonomiska analysen attav
svåraytterligareantalöverlevasig ochför kunna ettattget anpassa

analy-olikaöverensstämmande mellanår dåligt. inteDetär ärsom
effekterna. Dettaolikadekvantifieringenoch bedömningar är avser

statistikbrister.metodproblematiken ochblandpekar annat

färjenäringenEffekter för8.2

nyckeltaloch8.2.1 Metodik

Färje-från svenska11underlagpå detaljeratKalkylerna bygger ett
intäktsstruktur. Datakostnads- ochrederier med uppgifter derasom
frågeformulär. Till-standardiserathar insamlats med hjälp ettav

Sverige. Somtrafikenrederier 60-70%har dessa avsammans
rederierna.frågeformulär tillunderlag har använts ett
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Bedömningarna pånedan redovisas nationell ni-aggregerad ochen
vå. konkurrensskälAv kan regionalt.underlaget inte redovisas I
kalkylunderlaget har dock de regionala olikheterna tagits hänsyn till

resande, volymer, trafikstruktur, intäkts- kostnadsstruk-ochm a p
Ett viktade trafik-antal nyckeltal har beräknats baserattur osv.

pådata fördelat regioner.8 De är:
Finland/ÅlandKvarken- -

Östeuropa TysklandI
Öresund/Danmark Västkusten/DKI
England NorgeI

För de 8 trafikornrådena för bil-intäkthar beräknats genomsnittlig
jett, konsumtion och inköp butiksförsäljningombord, av
sprit/vin/öl/tobak tillsammans inköpskostnaden förmedper person
motsvarande försäljning. Kostnader för drift, anlöp,arbetskraft,
administration och marknadsföring också frågefor-har tagits via
muläret. Marginalen har beräknats.

Olika resandekategoriers förkänslighet upphörande taxfree-av
försäljning och höjda biljettpriser.

European Travel initierat EU-Research Foundation har en
omfattande undersökning färjetrafiken inomkonsekvenserna förav
de länder främst kommer drabbas borttagandetatt tax-som avav
free. En analys konsekvenserna för vidkommande utför-svensktav
des Gestgifvaren Utbildning inter-AB. I denna analys ingickav en
vjuundersökning reaktionde resandes köpvanor och derasav
borttagandet taxfree. De flesta intervjuerna gjordes linjerav

Öresundmellan Sverige SverigeDanmark exkluderat samt- -
Finland såväl småoch omfattade trafiker med stora passage-som
rarvolymer. ungefär li-Totalt intervjuades 300lnärmare personer
ka fördelat låg- intervjuaderespektive högsäsong. 62% de varav

nationalitetersvenskar tyskaroch 11% finländare. Resterande var
danskar11%, 6%, 13%.engelsmän 4% övriggruppsamt en
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andActualdestinations.allsalesTabell 2lAttracti0n of taxfree pro-on
onboardsalesfreeand vit/tourivithbable taxamomzts spent

Est.Visited Amount spentamountspenttax-
taxfreetodayNationality free shop % no-

IndexSEKSEKYes No
1612379198 2Finns
72943594 6Swedes

2565264892British
21 l l19287 13Danes

132620081 19Germans
100todayActualIndex: spentamount

Utbildning ABGestgifvarenSource:
för-freegjortfrågades också skulle hade taxPassagerarna resan omom

Ioförändrat.förutsattesBiljettprisetinte funnits kvar.säljningen vara
reaktio-ändå,intervjuade ha ävengenomsnitt skulle 80% de rest omav

ochFinnländarnasnationalitet.något beroendeskiljer signerna
nationa-andragrad förpåverkas i högre änsvenskarnas resande skulle

liteter.

90%grad. Merpåverkas högrei änKöpvanorna skulle däremot pas-av
ombord,fördeladKonsumtionenbesökte free butikerna.taxsagerarna

beroendemycketvarierarutlandsresan,i land underäven passa-men
i800 SEK200 ochmellanT spenderades taxnationalitet.gerarens ex

ochi500 SEK80butikerna ytterligarefree ombord restaurangersamt -
vilketi land,spenderadesmycketspel. Det kan jämföras med hur som

längd ochvistelsensSEK beroendevarierade mellan 300 3 300 pas--
undersöktaalla denationalitet. Genomsnittspassagerarensagerarens

827 SEK.spenderade3.3stannade dagar ochrouterna

freeTable Willingness travel without22: tax-to

TotalSwitch des-travel allUnaffected Not at
tination %likelyNationality lessor

100528Finnish 67
2 1002375Swedish

1002692British
1000397Danish
10015German 94

Source: Gestgifvaren Utbildning AB
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förkänsligagenomsnittiStudien indikerar äratt merpassagerarna
biljettprisetOmfree bort.biljettprisethöjningar än tastaxomav

troli-de30% 40%öka med 30%skulle attpassagerarnaavangav -
fråganfree ärböralls, detinte skulle ha att taxnoterasrest mengen

finländaresochsvenskarsdet gällerbetydligt styrande när res-mer
möjlighetenfreeOmnationaliteter.för andradet ärän taxvanor

definländarnaoch 28%svenskarna23%bort atttogs avuppgav av
alls.inte skulle hatroligen rest

olika färje-totala intäkternaandel defree försäljningensTax av
ochKvarkentrafikenskillnader.uppvisar relativtlänkar stora

länkarurvalethäri detSandefjord liggerStrömstad- toppen avav -
personresandeberoendetiKvarkentrafiken är extremtmest avmen

Linjenstobaksvaror.sprit- ochförsäljning, främstfreeg tax av
endastdeltill dominerandekundunderlag utgörs passagerare somav

åker ombord.bussmed sig ellerutsträckning har bili liten

ilandprisbildenstrategikoncept, distans,beroendeNyckeltalen är av
mellanjämförbaradärför inte direktolika nyckeltalenDe ärmm.

effektivitetsmått. allaAvtolkaslinjer och kan inteolika ensamt som
butik deochfrånförmodligen bidragennyckeltal mestär restaurang

uppvi-nyckeltallinjer. Dessamellan olikatillförlitliga i jämförelsen
också linjerna.minst spridning mellansar
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routesferryof EuropeanselectionRevenue aon

Stenalrish
Stenacross

I Onboardsales
E Ticket

Freight

80 10040 60200
9050 703010

ferryof Europeanselection1 Revenue routesFigur aon

fortsattadeniharnyckeltalen,viktade ekonomiska använtsDe som
nedan.analysen redovisas i tabellen

anacontributiontrafficTable 23: Key figures F costs on arevenues,erry-
basisnational

SEKHögstSEKLägstGenomsnitt SEKNyckeltal intäkter SEK Vägt
400598Totalt biljetter/person
60030Ombord 150per person
200549Sprit/vin/öl per person
406Tobak 19per person

Övrigt 3202082per person
702/5Rest/person 48

Sprit/vin/öl 14Var av
35Var övrigtav

3002097Butik/person
34Sprit/vin/ölVarav

9tobak lVarav
44Varav övrigt

90066Totalt 248per person
3200900642lasten/tet lPer
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%HögstNyckeltal bidrag Vägt Genomsnitt % Lägst %%
70Ombordförsäljniizg 66% 58

totalt %
7062Sprit/vin/öl % 70%
69Tobak % 69% 66

Övrigt 7050% 66%
7073% 60%Restaurang
6663% 55Butik totalt %

Butik sprit/vin/äl % 66%
Butik tobak 68%%
Butik 59%övrigt %

HögstVägt Genomsnitt LägstNyckeltal kostnader
SEKSEKSEKSEK
19010Inköp 51per pass
25082 30Lön per pass
701219Anlöp per pass

Anlöp +drift/pass 61 --
902anlöp 7Per ---

Marknad/pass 16 --
24Adrn/pass --

000 SEK Vägt GenomsnittPer anställd
000 SEK

ombord/person 240Lön --
Personskatt 65om- --
bord/person
Socialt ombord/person 80 --

221Lön fartyg/person --
Skatt fartyg/person 61 --
Socialt fartyg/person 77 --

fartyg socialt 138Summa + --
skatt/person

290Lön/land/person --
sprid-för markeranågra och lägsta värdenTabellen visar högsta attatt

turtäthet, di-påverkasdåmycket deningen i nyckeltalens värde är stor av
stansförhållanden mm.
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intäkterFördelning av

BuhcllcrBunk 12%335W

Rcxluuruliun
MW Nulyxmmm

%Sweden activity inFigure 19: Ferry trafic Revenues peron -

Fördelning kostnaderav

InköpspnI/vnn/nilavV7:Admixüslrulnuu Inköpmhakavq J94
M-Vkmld ÖvrigaInköp. ,r4 9i 127

16%

"lüp5:$""u°r Löncknslnud
3979spammAnalysIrummv.ln-Iur.w0......,Amina:

Figure 20: Ferry trafic Sweden %cost structureon -
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tjänsterFördelning av

Belälåmanskap
28%

lntendenlur
72%

Ö hum:glimten:ass

%enzployeesnumber ofSwedish ferries21:Figure categoryper-

påBruttomarginal
ombordförsäljning

70%

60%

50%
Övrigt40%
Tobak

I30% Spritlvinlöl
20%
10%

0%
Restauration Butik

ÖBrutlomarglnal:UtförsällningsprlslnköpsprisBidragtillarbotskraftskostnader.drift.kapital

0nb0-contribution fromSweden22: Ferry trafficFigure grasson -
ard sales %in

endastoch lämnarfrån lönekostnaderrestauration föreBidraget är
arbets-deteftersomsmå nettomarginaler efter lönekostnader är en

kraftsintensiv verksamhet.
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8.2.2 Trafikförutsättningar resande och gods-

frånVid de inledande åren lågunder 90-talet resandet till och Sve-
rige 42 miljoner för 1994 reducerasrunt att avse-passagerare,

till nivå nivå i tidigare35. Dagens inte devärt är ännu uppeen
höga miljonervolymerna och preliminära siffran för 1997 38den är

positiva fortsätter troligen fram till mittenDen trendenpassagerare.
1999. Träder beslutet i kraft taxfreeförsäljningens upphöran-av om

de kommer åren påverkas negativt.resandet under därefter att

I tabellen jämförelsenedan redovisas volymtillväxt iantaganden om
årenmellan 1996 och lasten-och 2000. Intäkterna passagerareper

århet uppgå2000 till vägdabelopp detantas som genom-samma
snittet för färjelinjerna någon1996. kalkylen inräknat haj-I inteär

biljenpris-ning eller fraktnivån. år På detta2000. visarsättav
den påfranzräknade förändringarnaekonomiska nertoefekten av
kompensationsbehovet.

Table 24: Volume development and2000/1996 averageyear revenue
and unitper passenger cargo

Volymförutsättningar 1996 2000 %
Passagerare milj. 36,6 31,6 -14%
Passagerare/bil 0%8,6 8,6
Bilar milj. -l4%4,3 3,7
Lastbilar 14%milj. 1,4 1,6
Genomsnitt %SEK SEK
Biljett/passagerare 98 98 0%
Intäkt/lastbil 0%1642 1642
Spridningen biljettintäkti intäkter linje. Ienhet beroendeär storper
ingår i lastenhe-bil, konferens,även hytter och bussintäkter. Tillväxten

1993-1996 år.130.000 1996-2000För perioden tillväx-ter antasvar per
Öresundsbronbli 75.000 årenheter eller 300.000 enheter totalt.ten per

dock reducera varförfärjetrafiken med 100.00 enheter, ökningenantas
lasten i detta fall blir 200.000.av
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effekterEkonomiska8.2.3

beräkningarna.tillAllmänna kommentarer
år 2000. Dettaunderbron1999 ochTaxfree upphör under öppnas

årsba-konsekvensenberäkningreferensår vidår används avsom
för-ökaföråtgärderhänsyn tillintesis. Beräkningarna atttar ev.

förändringar.konceptuellasäljningen eller

och bussarpersonbilinklusive hytt,Biljettinkomster personper
restaurangförsälj-liksomoförändradelastenhet antassamt varaper

Försälj-ombordskonsumtion.fortfarande förTaxfree gällerningen.
detobaksandelensprit- ochminskats medi butik harningen re-
%till 40sänktsMarginalen hartaxfree upphör.lationer där

försäljning.resterande
Sverigetrafikrelationersamtligasammanställda förTrafikdata är

1990-T40rederistatistik1997 och SBCInfo 1990-Cruise Ferry
1996.

Öresundsbron,också tillhänsynvolymbedömningen,I avsestarsom
trafik bron.inte totalfärjetrafiken ocheffektenenbart

trafikområde:Kommentarer per
3Kvarkenrådet.förutredning gjordKvarken Enligt separat0 -Finland/Åland Ålandsundantaget medver-Estlandtrafik viaoch0 -

i resandet.förändringar skerkar till inga störreatt
Östeuropa taxfree.Fortsatt0 -

betydandeochpunktskatterochSverige/Tyskland Lägre moms-
nedgången.håller tillbakaresandeinslag

Öresund/Danmark i skat-fråga. SkillnaderTaxfree ingenär stor0 -
resandettilllederBrondå dominerar.resandetviktigare attärter
jämförtmindre änfärjetrafiken bedömsEffektenökar totalt. vara

föroch8%medresandetminskarkanalen. Lokaltmed Engelska
6%.Sverige totalt med

kvarstårresande80%biljettpriserVästkusten/DK Oförändrade0 --
trafiken.ilastinslagresande- ochBetydandeintervjustudie.enl.

Sjöfartens3 Research,InstitutAnalysKvarkentrafik,"Morgondagens
1998feb.
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Valutakurs, ocksåskillnader i och punktskatter viktigt lik-ärmoms
konferens- och semesterresandet.som

Sverige/England någoteffekt,Begränsad lägre handlande i butik0 -
och reducerad marginal. viaAlternativ Norge.route
Sverige/Norge Fortsatt taxfree.0 -

Den beräknade ekonomiska effekten för färjerederierna, redovisas isom
Öre-tabellen nedan, hänsyn såvältill taxfree upphörtar att attsom

sundsbron tillkommer. Totalt bedöms 300.000godsvolymen öka med
enheter, 100.000 frånenheter tillförs bron. Om hade bortsettvarav
bron skulle hela volymökningen ha tillfallit färjorna.

ÖresundsbronTable 25 Net after and linktax-free. revenue year-
2000/ 996l

Tabell Ekonomiska konsekvenser för lärjenäringen Förändring 1996/2000 utan
Öresundsbrotaxfree och med

INTÄKTER miljoner-
Nettominskning i resande

frånMinskadeinkomster biljetter -799
Minskadförsäljning -1328
Personer som reser

IHandlarmindreombord -664
Ökad intäktlast
Ökade intäktermed och broutan 328

INTÄKTERSUMMA -2463
KOSTNADER -miljoner
Minskatantal anställdaombord 1742
Minskatantal anställda iland 395
Genomsnittárskostnad Msek 0,3
ReduceradlönekostnadMsek 918
Lägre inköp reduceratresande 438
Lägre inköp handlar mindre 219
Dyrareinköp lägre marginal -319
Minskad hamn/driftoch adm 10 °/o 250
SUMMA KOSTNADER Msek 1506
NETTO Msek -957

Genomsnitt:
Per 30person
Per lastenhetSEK 604
Motsvararökning enbartbiljett 31%av
Motsvararökning enbart last 37%av
Vägd ökning last +biljett 17%
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transportkostnaderIndustrins8.3

mycketlång uppvisattidfärjor har underLastbilstransporterna enen
90-talet visarunderökning. Utvecklingenstadigsnabb och ensnarare

utvecklingstakten övermed mättjämförtavmattningacceleration än enen
miljoner22transporteradesframåt. l996från 1982 och tontidsperiod
lastbilar via24,61997förvolymen ärpreliminäragods och den mton

1990år sedanoch7%legatl982 harUtvecklingstakten sedanfärja. per
harochinkluderatgodsfzirjor inteår. Järnvägsgodset är9%drygt per

negativt.åren utvecklatsdeunder senare
godsvoly-färjetransporternasdärmedlastbil ochUtrikestransporterna

lastbilstranspor-årtionden. Attfleraunderhaft snabb tillväxthar enmer
ochhandelförändringar inomantalså berorökar starkt pro-ettterna

Förädlingsgraden ii sig.effektiviseringenliksomduktion transporternaav
blivitharmarknadennordeuropeiskadenoch import ökar,svensk export
flerauppdeladochspecialiseradproduktionen bli alltmerdominerande,

konti-arbetarochTransportköparen transportörenproduktionsställen osv.
från dörrkostnadernaochlogistikeneffektiviseranuerligt med att pressa

sändningsstorlekenökat ochharfrekvenskravenmedförtill dörr, vilket att
för dennaförutsättningvaritfärjetransporter har ut-Effektivaminskat. en

avstån-de längretransportkostnadsnackdelveckling. Sverige har p g aen
Kontinenten.med företagenjämförtvåra marknadertillden änstora

för kartläg-utredningari olikagenomförtsintervjustudier harEtt antal att
handla skatte-möjlighetenbortfalletreaktioner attavpassagerarnasga

volymbortfallvisarStudiernabiljettprisökningar.fritt att ett somsamt
30%.medhöjsbiljettpriset30-40%uppgå såtill mycketkan omsom

bortfalli formoch effekterna transporterGodskundernas reaktioner avav
kartlagtsinteharlastfárjor/andraomfördelning till resvägar mot-eller

denförenklatföradärför brasvarande Vi kansätt. ett ge-resonemang om
inteerbjuderstatistikOffentligfrakthöjningar.förnerella känsligheten

fördetaljnivå behövsdenfölja utvecklingen attnågon möjlighet att som
gränsöverskridandeanalysera dekunna transporterna.

21.000drygtgenomsnittliga varuvärdetdet1994 exporterat tonpervar
4 genomsnittligaDetlastbil24.000 SEK importeratSEK och tonper .

4 följasstatistik kanoffentligtransportsättsfördeladåret då1994 det sistaär
lastbilargods över20år transporteradesDettaoch värde.i mtontonupp
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låg årvaruvärdet 4.000drygt SEK för gods transporterattonsamma per
lastfartyg och knappt 2.000 SEK för det järnvägstransporteradetonper

inkl. järnmalm norsk 13gräns. I genomsnittöver antas ton transporteras
lastbil med värde lastton 22.500 SEK, vilket innebär detett attper per

totala varuvärdet lastbil i 292.500 SEK 1994.genomsnitten var
Den genomsnittliga för farjeöverfarterna natio-och viktade sjöfrakten

nivånell ligger i dagsläget 1.642 SEK fordonsenhet. Sjöfraktensper
andel varuvärdet därmed knappt 0,6%. Räkneexemplet visarutgör attav
farjeöverfarterna betingar för de högvärdigaliten andel varuvärdeten av
produkterna. Sjöfrakten färjor fordonsenhet och inte dif-betalas ärper
ferentierad med avseende eller varuvärde. Det innebär deatttyp av vara

lågvärdiga godssegmenten, lastbil drabbas i be-transporterasmer som
tydligt högre grad.

Swedish 1990-1994export
Cargovalue SEKtonneper

25
Road.

20 .
g .

15å - -
Railg w p-C incl.exportl- Cargo Ships .wonore

5 ... .
.

0 l l l I I l I 1 l l l l l l l
9D 91 92 93 94 90 91 92 93 94 9D 91 9 93 94

40563862349939754258150614531376138817991914019563159991988021158

Figure 23: Swedish value 1990-1994 SEKexport ronnecargo per-

Lastbilstrafiken har välbalanserade flöden, vilket innebär lastbä-att
kan låg-utnyttjas i princip bådamaximalt i riktningarna. Deraren

med 450värda miljarder. Värdet svensk utrikeshan-gränserna varor avser
del sjö- innehålleroch landgränser transittrafik.över och ingen
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undvikaförvärdiga väsentlig marginallast,utgör attsegmenten en
Ökar också dessa gods-risken förtomdragningar. frakten, ökar att

på-vilketalls,väljer inteandra ellervägar transporterassegment
negativtverkar den totala kostnadseffektiviteten sämreettgenom

utnyttjande lastbilarna.av
transportkostnadenrelation till den totalaOm färjefrakten isätts

Nordeuropafrån Sverigeför lastbilstransportdörr till dörr ut-en -
totalkost-genomsnittliga färjefrakten I6%den beräknadegör avca

ök-10.000 SEK. Entill dörrkostnadnaden, baserat dörren
detta600 innebär räknatning färjefrakten med SEK sätt enav

småarbetar medSpeditörernaökning totalkostnaden med 6%.av
be-därför för vissamarginaler och höjning kandenna transporter

traktas avsevärd.som
Öresundsbron borrfallerochDen uppskattade effekten tax-avav

på 960 MSEK. Omfärjerederierrzafree innebär nettoförlust fören
frakthöjningdetta behovgodset skall bära hela nettoförlusten ett av

preliminärt 24,6transporteradesfärjeöverfarten med 37%. 1997
innehåller ock-via färjor. sifframiljoner godston lastbilar Denna

så miljoner godstontransittrafik. Om 22lastbilar i antar att avser
lastbilar medhandel ligger det samlade varuvärdetsvensk svens-

års1994miljarder SEKka export/importprodukter 495änmer
till det totala kom-i relationgodsvärde kanton. Detta sättasper

miljard SEK.pensationsbehovet för färjenäringen lca

Sysselsättningseffekter8.4

färjor medl000omfattar totaltDen europeiska färjesjöfarten enca
antagandeMedgenomsnittlig kapacitet 900 ett ompassagerare.

iland,ochombordfartyg arbetari genomsnitt 65att perpersoner
in-000till 65kan syselsättningen uppskattasden totala personerca

RedareföreningSverigesFärjerederierna inomfärjetrafiken.om
manskap ochombordanställda, 3 915sysselsätter 4.856 utgörvarav

totalalandanställda blir den1.600befäl. Med ytterligare941 ca
farjenäringen 6.500svenskasysselsättningen inom den personer.ca
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Table 26: Swedish ferries employed yearlycategory, paymentsper-
incl. social l 997expenses

Färjor 1997 Drift Intendentur
Befál Man- BefälTotalt Man- Totalt

skap skap
Ant. 539 990 1529 402 2925 3327personer
Ant. befattningar 234 430 665 175 1272 1447
Månadslön 20,4 12,5 15,3 13,5 12,4 12,5
Årslönesumma 131,6 148,3 279,9 65.3 434,4 499,7MSEK
Årslönesumma 153,0 187,5 340,5 81,2 550,2 631,4+
kostvärde MSEK
Sjöskatt 32,1 39,4 71,5 17,1 115,521% MSEK 132,6
Soc. avgifter 49,2 60,3 109,5 26,1 176,9 203,132,16%
MSEK
Färjor 1997 Samtliga kategorier

Befäl Mansk Totalt
Ant. 941 3915 4856personer
Ant. befattningar 409 1702 21 l 1
Månadslön 17440 12402 13378
Årslönesumma, 196,9 582,6MSEK 779,6
Årslönesumma kostvärde, 234,2 737,7 971,9+ MSEK
Sjöskatt, 49,2MSEK 154,9 204,1
Soc. avgifter, 75,3MSEK 237,2 312,6
Källa: Sveriges Redareförening
Den genomsnittliga skatten för ombordanställda utgörper person
vid 21% 47.000 SEK. Med högre marginalskatt skatte-antar att

ökar till 25%, vilketprocenten medför årsskatt 57.000 SEKen
Med 16 svenska färjor i trafik på Sverigeper person. och i genom-

snitt 55 i besättningen färja dettapersoner motsvararper en per-
sonskatt 50 miljoner SEK.

European Community Shipowners Association har gjort en sam-
manställning antal nationella studier. Derasett slutsatsav är att ca
20.000 direkta arbetstillfällen kommer försvinna från denatt euro-
peiska färjenäringen taxfreenär upphör, vilket l/3 de di-utgör av
rekta jobben. Förlusten direkta arbetstillfällen i Sverige kommerav
enligt ShipPax uppgå till 1.700 d.v.s.att 25 % nuvarandeca ca av
sysselsättning. Vi kan konstatera den svenska bedömningenatt av
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övrigaförlägreliggersysselsättningen ändirektadeneffekterna
taxfreebetydelserelativtdenländer. Beaktateuropeiska stora som
beräk-svenskaantingen dentrafiken verkarsvenskaför denhar

överdrivna.studiernade andrakonservativ ellerningen vara
alltmedolikaheltgenomförts sättstudiernaMetodmässigt har
tillmodellerekonometriskabaseradefrån teoretiska ansatser

genomfördShipPaxs studie,bedömningar.övergripande upp-
medlinjergenomgång allabyggerSjöfartsverket,drag avenav

förut-strategiskaunikatill depå med hänsyntrafik Sverige tagen
enskildadetrafikområdena liksomolikaråder för desättningar som

förutsättningar.rederiemas

theofestimationtax-free,Abolition ofTable 27: consequences
employeesnumber ofin

Totalt
395landanställda
7421Ombordanställda

1220intendenturvarav-
522besättningvarav-
2137Summa

arbetstillfällen.svenska1.700direktanställda2.100Av de drygt är ca
finnsarbetstillfällen. DetindirektaantalbetydandeDärtill kommer ett

berörda,indirektför desiffraexaktvedertagen ochingen allmänt men
och4faktor mellananvändsvanligen en
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FÄRJEREDEFHERBILAGA SVENSKAKAPITEL 5: -
RESULTAT 1992-1996KAPITALSTRUKTUR OCH

Table 1000 SEK28 Turnovei /992-/996

199619951994Omsättning 1992 1993tkr
395836415058369438Nordö-Link Rederi 307341243337

103120 4567Polferries AB 00
29172000IT-Line Highspeed 0

204013316910993973598SeaCat AB 0
778247508376768Rederi 80172Allandia 75772

512580445697370474397191 390761Lion Ferry AB
18320018360 110600001221000 1Scandlines AB 1630011
4233539062303673156SeaWind Line AB 39167

191351150075238314EstLine AB 0 224082
521674507873490099Silja AB 353490 392123Line

9214000943600094600009041000Stena Line AB 7979000

Number /992-1996Table 29 of enzployees

199619951993 1994antal 1992Anställda
153151159 156Nordö-Link 29
20170 0Polferries AB 0
8900 0IT-Line Hi ghspeed 0

014162 85SeaCat AB 0
6823 69Rederi 13Allandia 15

373383 440407Lion Ferry AB 456
902784708352Stena Line AB 8375 781 1
118812001212Scandlines 1331AB 1577

999559SeaWind Line AB 60 59
4910188EstLine AB 0 78

1385 14361408Line 1397Silja AB 1121
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SEK10001992-1996TotalTable 30 assets

19961995199419931992Balansomslutning
tkr

55623960584675391867808565921 1Nordö-Link
54684848000ABPolferries
919000O0HighspeedIT-Line

475715338659403580930SeaCat AB
12260977765641046310491AllandiaRederi

168415835959746412191697003ABLion Ferry
1000300090100009222000Stena 88960008138000ABLine

12827008322007624007480001442100ABScandlines
9722610271989731947666185ABSeaWind Line
280932189034794439310ABEstLine

18885020415945452 l227915174915Line ABSilja

%1992-1996Profil marginTable 31

19961995199419931992%Vinstmarginal
33,6834,1839,4624,1422,29Nordö-Link

0,46-28,070O0ABPolferries
0,010000HighspeedTT-Line

-1304,311,72,56-13,440SeaCat AB -
1,681,511,031,721,57Rederi Allandia

-13,22-16,47-1,461,415,11Ferry ABLion . -0,3l6,1610,219,631lLine ABStena
14,3915,7811,122,7610,84Scandlines AB
8,999,2615,1922,720,05SeaWind ABLine
0,210,290,060,040ABEsltLine
0,411,461,98-2,53-1,33Line ABSilja
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Table 32 Profit after financial ite/Izs/itzcorøze and 1992-1996expenses
l 000 SEK

Resultat ef. 1in.nel10 1992 1993 1994 1995 1996
tkr
Nordö-Link 14567 12951 114854 14264 105630
Polferries AB 0 0 0 -1596 3
IT-Line Highspeed 0 0 0 0 3
SeaCat AB 0 14936 2788 1544 -30447-
Rederi A11andia 838 121 1 -8661 91 1 1165
Lion Ferry AB 19686 4708 -6154 -75035 -75231
Stena Line AB 212000 273000 502000 201000 -448000
Scandlines AB 23500 268000 115900 184700 168600
SeaWind Line AB 20 821 -870 -80 2
EstLine AB 0 48 -9 416 306
Silja Line AB -11328 14824 7106 6009 40-

Table 33 Return rota 1992-1996 %assets011

Avkastning totalt 1992 1993 1994 1995 1996
kapital %
Nordö-Link 8,22 10,94 19,33 23,41 23,96
Polferries AB 0,00 0,00 0,00 -31,68 0,87
IT-Line Highspeed 0,00 0,00 0,00 0.00 0,03
SeaCat AB 0,0 -17,03 4,75 4,24 -55,93
Redei A11andia 11,40 13,18 -129,06 1,60 10,661
Lion Ferry AB 20,95 4,53 -87,83 -40,26-5,57
Stena Line AB 10,78 9,79 10,47 6,45 -0,28
Scandlines AB 8,39 37,16 15,43 22,44 13,27
SeaWind Line AB 0,32 7,44 5,14 3,52 3,91
EstLine AB 0,00 0,20 0,45 2,02 1,44
Silja Line AB -2,70 -4,36 4,53 3.65 1,14
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1992-1996 %ratioSolvencyTable 34

19961995199419931992%Soliditet
15,4716,6216,1421,6821,1 1Rederi ABNordö-Link
7,443,1300Polferries 0AB
0,570000HighspeedIT-Line
1,6615,34 11.948,71 10ABSeaCat

12,6814,2115,2345,7740,3Rederi Allandia
1,052,687.0226,748,55ABLion Ferry

24,6429,3730,25Line 24,3710,81ABStena
33,9252,1654,7254,8121,34Scandlines AB
14,91114,116,22seawind 16,022,79ABLine

1,851,430,110,180EstLine AB
1,070,960.89Silja 5,467,04Line AB

earnedinteresttimesNumberTable 35

19961995199419931992Räntetäckningsgrad
igår

4,811,114,711,181,37Reden Nordö-LinkAB
1,04-26,52000Pølfexries AB

00IT-Line 000Highspeed
-6,933,14831,960SeaCatAB 5 -
9,155,07-44,838,173,33Rederi Allandia

14-9,-45,58LionlFerry -7,576,7631,86AB
-0,071,532,081,461,32Stena Line AB . 100,2488,95ågañdlines 65,4427,91,24AB

10,980,841,130SeaWind ABALine
4,0916,410,952,090ABEstLine
1,025,15Line 3,71-2,04-0,72Silja AB
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kapitalsituationochstruktur-Sjöfartens Dir

1997:

1997.majden l5regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

fastlagdadenbakgrundskallutredaresärskild motEn av
rede-svenskadenutredasjöfartspolitikenoch närmarenärings-

företags-allmännaochkapitalförsörjningstruktur.rinäringens
rederier.medelstoraochgäller smådetfrämstvillkor när

avvecklingenpåverkas närfárjerederiemasvenska avDe
1999. Utre-juliden lEUgenomförs inomtaxfreeförsäljningen

bedöm-utländskaochsvenskatillgängligautifrånskall,daren
be-värderaavveckling, närmaredennaeffekternaningar avav

svenskadenför trans-åtgärdereventuella att tryggahovet av
färjesjöfarten.svenskaoch denportförsörjningen

handlings-samlattillförslagframskall lägga ettUtredaren
sjöfarten.svenskautveckla denför attprogram

Bakgrund

denförkonkurrensförutsättningamalångsiktigadeDelar av
decembeririksdagenfastladeshandelssjöfartensvenska av

bet.l996/97:l,prop.förslagmed regeringensenlighet1996 i
innebärBeslutet att staten1996/971115.rskr.l996/97:TU1,

för denkonkurrensvillkorrimligaskapatillmedverkar att
inter-aktivtskall ske ettDettahandelsflottan.svenska genom

nationelltlångsiktigtoch ansvar.nationellt ett merengagemang
detriksdagensamtidigt attuppmärksammadeRegeringen

statligtkrävakanfrågorolöstafinnsfortfarandedock som



2

Sjöfartspolitiska utredningen lyfte i sitt betänk-engagemang.
framtiden 1995:112ande för SOUSvensk Sjöfart Näring-

utreda.väsentliga Detfram ansågs särskilttvå problem attsom
den svenskalönsamhetsfrågor förberörde struktur- ochena

frågor viktigamenade dessahandelsflottan. Utredningen äratt
kapi-problemet hur bl.a.andrabelysa ingående. Det äratt mer

för små ochförbättras främsttalförsörjningen skulle kunna me-
åtgärder.Utredningen föreslogdelstora rederier. temporära

budgetproposition prop.årsi 1997Regeringen angav
kapitalförsörj-ochstruktur-sjöfartsnäringens1996/97:1 att

studerasfrågor börtillhör denningssituation mersomgrupp av
eventuella åtgärder påtillställningingående innan staten tar

rederinäringensocksådetta påpekadeområde. Regeringen att
fåtalochrederierstruktur, med antal små större,ettett stort
branschensfrånåtgärderaktualiserar behovet fortsattaäven av

kunnadel det samtidigt intressesida. För attärstatens avegen
kan bi-bedöma de generella näringspolitiska instrumentenom

till-för förbättradtill förutsättningardra sikt skapa ökadeatt
föreligger, betonade regeringen,och lönsamhet. Det ävenväxt

hur kon-och värderabehov ingående kartläggaett attav mer
bl.a.anskaffninggällerkurrensbilden inom detEU närut avser

detta områdeandra länders stödpolitikkapital hur ärsamt
utformad.

och lönsam-betydande struktur-Färjerederiema står inför
besluthetsförändringar främst beror på EG:s att av-omsom
överlämnade Sjö-veckla taxfreeförsäljningen. december 1996I

färjor iförbetydelsenfartsverket "TAXFREE tra-rapport,en -
effekternavilkenfik svenska hamnar, till regeringen ipå ettav

redovisas.juli 1999från den 1slopande taxfreeförsäljningenav
miljonerEnligt årligen 40nästanrapporten passagerarereser

miljoner lastfordonochmed färjor 1,5till och från Sverige ca
Enligtfärjorna.fraktas påoch 400 000 jämvägsvagnarnästan

sysselsättningseffekterbetydande negativauppstårrapporten
trafikenikan kommaoch avsevärda förändringar ägaatt rum

försäljningen upphör.till och från Sverige när



Uppdraget

fastställdadenbakgrundskallutredaresärskildEn mot av
struktu-dels vissautredasjöfartspolitikenoch närmarenärings-
långsik-handelssjöfartenssvenskadenberörfrågorrella som

berörtrafikförsörjningsfrågorkonkurrenskraft delstiga som
utrikeshandelnssvenskaden transporter.

medelstoraochde småfrämstkartläggaskallUtredaren
analyseraskallUtredarenlönsamhet.ochstrukturrederiemas

problemklarläggaochlönsamhetsproblemen somtillorsakerna
kanåtgärdervilkarederiernyetablering somsamtberör angeav

behov ävenochsidabranschensfrånvidtalämpliga omattvara
skallUtredarensida.frånåtgärderfinnas statenskan avanses

utvecklas. Utre-kanpartrederisystemets.k.detutredaäven om
Småföretags-inrättadenyligenmed densamrådaskalldaren

berörda.och övriga1996:04Ndelegationen
kapitalförsörj-reglerkartläggaskall vidareUtredaren om
undersöka hurochmedlemsstaterbl.a. EU:sstatsstöd iochning

denpåverkarföretagsvillkorallmännaoch andrareglerdessa
föreslålcrävs,såkonkurrenskraft samt,sjöfartenssvenska om

s.k.detinklusivestatsstödsreglermed EG:sförenligaåtgärder
EG-kommis-beaktaskallUtredarenvarvsdirektivet.sjunde av

samrådasjöfartentillstatsstöd samtförriktlinjersionen antagna
intressenter.och övrigamyndigheterberördamed

Sjöfartsverketdenutifrånskall slutligen,Utredaren av
underlag, göratillgängligtoch enöverlämnade annatrapporten

taxfreeför-avvecklingeneffekterdeanalyssamlad avsomav
sär-Detfárjesjöfarten. ärochindustrinför avskaparsäljningen

Utifrånkartläggs.exportindustrinföreffekternaviktskild att
finnsdetvärderingskall görasanalysensamlade omavden en

trafikförsörjningen.föråtgärder attinföra tryggabehov attav
DanmarkFinland,iförhållandenastuderaskallUtredaren

vidtaländer attdessaundersökaoch avserTysklandoch om
avvecklingeneffekternamildra avsyfteåtgärder i att av

bl.a.medsamrådaskallUtredarentaxfreeförsäljningen.
berördaövrigaochmyndigheter organ.medturistnäringen samt



För uppdraget gäller utredaren skall lägga fram samlatatt ett
handlingsprogram för utveckla den svenska sjöfarten.att
Programmet skall nödvändig långsiktighet och uppfylla kra-ge

på rimliga konkurrensvillkorvet i enlighet med riksdagens
beslut och finansierat. Utredarens förslag till åtgärdspro-vara

får inte omfatta skattefrågor. Utredaren dock oförhind-ärgram
rad analysera vilka effekter det generellaatt skattesystemet i sin
helhet har på sjöfartsnäringen.

Övrigt

Uppdraget skall redovisas den 15 juni uppdra-1998. Försenast
så vitt punkternaget 2 och skall3 delredovisning skeavser en

den 20 januari 1998.senast
För arbetet gäller direktivregeringens till kommittéer och

särskilda utredare offentliga dir.åtagandenprövaattom
1994:23, redovisa regionalpolitiska dir.konsekvenserattom
1992:50, redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenserattom
dir. 1994:124 redovisa konsekvenser förattsamt
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49. Utredaren skall också beakta beslutregeringens om
systematisk genomgång företagsregler N94/ 1214.av

Kommunikationsdepartementet
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Närings- och handelsdepartementet
exponfinansieringen.Statenoch 23

Inrikesdepartementet
Historia,ekonomiochforskning.

idrott.Fem ln. 33rapporterom
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Förordningartill miljöbalken. Bilagor.35+

finsk-svenskaDet gränsålvssamarbetel.39
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