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Yttrande om Sveriges sjöfartssektor en viktig del i en svensk maritim 
strategi (Dnr: N2010/3458/TE) 
 
Konjunkturinstitutet har inga synpunkter på rapportens beskrivning av sjöfartssektorn. Konjunkturinstitutet 
delar rapportens grundläggande syn enligt vilken sjöfartssektorn är integrerad med andra näringsgrenar och dess 
utveckling gynnar Sverige. Att utveckla en svensk maritim strategi anser vi välmotiverat för att öka kunskapen 
om sektorns tillväxtpotential i en globaliserad värld, för att få en mer effektiv sektorsövergripande samverkan 
mellan politik och näringsliv och för att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation. 
 
Rapportens sätt att beskriva sambandet mellan storlek, ägande och incitament präglas dock enligt Konjunkturin-
stitutet av en syn där en stor, svenskflaggad sjöfartssektor är gynnsam för svensk tillväxt. Konjunkturinstitutet 
håller inte med om att flottans storlek bör spegla sjöfartssektorns intresse i regelutveckling och säkrare sjöfart. 
Storleken bör vara en konsekvens av dess ekonomiska förutsättningar. Studien visar dessutom att Danmark kla-
rat av att driva dessa frågor inom EU, knappast i kraft av sin storlek utan snarare genom ett starkt politiskt enga-
gemang. Generellt anser vi att för att delvis påverka miljölagstiftningen, konkurrensförutsättningarna i EU samt 
konkurrensneutraliteten mellan EU:s medlemsländer är samarbetet i EU mer ändamålsenligt än en stor handels-
flotta. 
 
Konjunkturinstitutet delar inte heller rapportens syn på ägande. Svenskt ägande är inte en förutsättning för en 
välfungerande sjöfartssektor och den ekonomiska betydelsen av sjöfartssektorn behöver inte nödvändigtvis 
minska om utländska aktörer är mer involverade. Avvecklingen av varvsindustrin som texten nämner visar tydligt 
att en omstrukturering inriktad mot mer lönsamma aktiviteter är att föredra i vissa fall. Rapporten lyfter också 
fram utflaggning av svenska skepp som ett problem. Utflaggning görs av rederierna från ett lönsamhetsperspek-
tiv och kan genom kostnadssänkningar höja avkastningen och därmed sektorns produktivitet, vilket gynnar sjö-
fartssektorn. Lokalisering utomlands av de delar av verksamheten, som mer kostnadseffektivt kan bedrivas där, 
leder i allmänhet till samhällsekonomiska vinster. 
  
Rapporten nämner behovet av en svensk maritim strategi. Bland annat nämns behovet av sjötransporter i hän-
delse av kris eller krig. Det är riktigt att under dessa omständigheter finns ett behov av att kunna kontrollera 
logistikkedjan, men med det argumentet kan man hävda att det är motiverat att äga utländsk råvaruindustri. Lo-
gistikkedjan är med andra ord omöjlig att kontrollera i sin helhet. Dessutom är risken överdriven, och lönsamhet 
är en bättre bestämningsfaktor för en näringsgrens storlek och ägarstruktur. 
 
Rapporten rekommenderar att sjöfartsavgifterna som finansierar merparten av sjöfartens infrastruktur ses över. 
Frågan är motiverad och Konjunkturinstitutet har inga invändningar mot att se över dessa avgifter om de miss-
gynnar sjöfarten gentemot andra transportslag.  
 
En annan, enligt rapporten, konkurrenshämmande faktor är att en tonnageskatt inte tillämpas vilket är normen 
bland grannländerna. Tonnageskatten beror på fartygets nettodräktighet och medför att kostnaderna över tid blir 
lättare att förutse. I Sverige är skatten rörlig och den så kallade nettomodellen tillämpas. Båda slagen av skatter 
kan utformas så att de uppnår samma nivå för en given produktionsnivå, dock kan de skapa olika incitament för 
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att öka produktiviteten och därmed lönsamhet. Konjunkturinstitutet bedömer att en mer utförlig studie av dessa 
skillnader kan vara nödvändig för att fastställa om den svenska sjöfartsnäringen inte konkurrerar på samma vill-
kor och hänvisar till Tonnageskatteutredningen (SOU 2006:20). 
 
Konjunkturinstitutet anser att FoU-satsningar är viktiga och det ligger i sjöfartssektorns egenintresse att hålla 
dessa på en adekvat nivå. FoU-investeringar kan dock befinna sig på en för låg nivå om det visar sig att ägande-
rätterna över dess positiva spridningseffekters inte kan fastställas. Det är då motiverat att subventionera FoU. 
Konjunkturinstitutet anser att studien inte visar att dessa spridningseffekter skulle vara större (eller mindre) i 
sjöfartssektorn än i någon annan och hänvisar till utredningen Strategi för samverkan om forskning och innovation för ett 
effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem (Dir. 2009:119). 
 
Rapporten presenterar en stor mängd förslag, i syfte att förbättra sjöfartssektorns funktionssätt. Konjunkturinsti-
tutet anser att många av dem skulle kunna öka produktivitet och sysselsättning. Detta betyder emellertid inte att 
förslagen nödvändigtvis är samhällsekonomiskt motiverade. Trots att branschen ger ett måttligt bidrag i form av 
skatteintäkter, är nästan alla av rapportens förslag budgetförsvagande, antingen eftersom de består av skattelätt-
nader eller eftersom de skulle innebära ökade offentliga utgifter. Rapporten innehåller inga skattningar om re-
formernas självfinansieringsgrad. 
 
Sverige är ett högkostnadsland och skulle enbart snedvrida priser och ekonomiska incitament om vi via subven-
tioner försökte kompensera för de komparativa fördelar länder med låg skattesats eller billig arbetskraft har.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Mats Dillén. Föredragande har varit Damián Migueles.  
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