
1983-84 Lt - Jfemst.mot.nr 26 - Lcu. 

LAG- OCI r EKONOMIUTSKOTTETS BETANKJ\NnE nr '.) I 
1983-84 med anledning av ltm Göte Sundbergs 

rn.fl. hernstiillningsmotion till l<!ndsk1ps

styrelsen om åtgärder för att medel från 

Utvecklingsområdesfonden Ab skall kwma ges 

till åländska rederier för finansiering av 

fartygsanskaffningar. 

Landstinget har den 30 november 1983 inbegärt lag- och ekonomiutskottets be

tänkande över ovannämnda hemställningsmotion. Utskottet, som i ärendet hört 

landskapsstyrelseledamoten Olof Salmen, lagberedningschefen Christer Jansson, av

delningschefen Tor Mattsson, diplom ekonomen och medlemmen av Utvecklingsom

rådesfonden Ab: s förvaltningsråd Klas Eklund och från Alands redarförening 

r. f. VD Justus llarberg, ombudsmannen Kim IJansson och sjöfartskonsulenten 

Bertil Barck, får i anledning härav anföra följ ande. 

Motionärerna efterlyser att erforderliga åtgärder vidtas så att åländska 

rederier skulle jämställas med företag i land och komma i åtnjutande 

av de fö1måner Utvecklingsområdesfonden Ab erbjuder. 

Utveckl ingsområdesfonden Ab: s verksamhet regleras genom rikslagstif tnin.Q 

(FFS 65/71). Aland kommer i åtnjutande av de fönnåner som fonden erbjuder 

genom att ett samarbetsavtal mellan landskapsstyrelsen och Utvecklingsområcles

fonden Ab har bgåtts. Det nu gällande avtalet undertecknades den 28 septer.1ber 

1982. Samarbetet grundar sig på den i riket och på Aland ikraftvarande regional

politiska lagstiftningen och omfattar alla de åtgärder för främjande av n.1-rings

livet som hör till fondens verksamhet. Utskottet har konstaterat att nu 

gällande lagstiftning inte är tillämplig på sjöfartsnäringen, eftersom denna 

näring inte är uppräknad i den regionalpolitiska lagstiftningen. För att 

möjliggöra för sjöfartsnäringen att komma i åtnjutande av fondens n[ir ings

främjande åtgärder krävs lagändringar både i landskapslagen om produktions-

stöd ( 37/ 83) och i rikslagstiftningen. 

Utskottet har utgått ifrån att motionärerna främst med "medel fdn Utn'cklings

områclesfonclen Ab" avser vilka möjligheter det finns och på vilka villkor J ån 

bevilj;:is av fonden. Vad beträffar möjligheterna att fä lån bör beakt.1s citt fonden 

I. 
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under tidsperioden 1971 - 1982 beviljat 3,3 nriljarcler mark i lån. Av dessa 

lån har mer än 35 miljoner markbeviljats i landsbpet verksamma företag. 

Fondens krecli tmöj 1 igheter inom nuvarande krcditgi vningsvcrksa11tl1Ct, om 

en lagtinclrin,g rns ti11st(ind skulle niirnwst i11nchiir:1 :itt 1iin cnh:1rt 

skulle kunna beviljas för anskaffning av småtonnagefartyg. Nyanskaffnings

priset på ett nytt småtonnagefartyg är mellan 10 - 20 miljoner mark och 

för ett modernt andra hands fartyg i1 r priset 5 - 10 mj 1 joner mark beroende 

av fartygets storlek och ålder, medan priset för nyanskaffning av t. ex. 

ett nytt passagerarfartyg är över 350 miljoner mark. 

iJtvecklingsområ<lesfonden Ah hevi1j1ar Em på följande villkor: 

F I NP.NS I ERI NC~SANDEL 

LANFTID 

AMORTERINGSFRIA AR 

RANTA 

i allmänhet högst 30 - 40 'b 

(35 - 50 % ifråga om rörelse

kapital) beroende på finansierings

objektets läge 

U\ncts finnnsicringsnndcl knn till

sammans med statliga lån, bidrag samt 

lån med räntestöd uppgå ~ill högst 

75 % av projektets tot;1lkostmdcr. 

vanU g 1 åne Lid 

byggnaclsinvesteringar 8 - 14 i\ r 

maskininvesteringar 6 9 år 

- lån för rörelsekapital 5 - 7 :J.r 

lånetiderna trappas av till fönnån för 

de svagast utvecklade områclena 

högst 4 år (vanligen 1 - 2 år) 

10,75 % ifa11 stikcrhctcrn;1 iir be

tryggande. Om lånet beviljos utan be

tryggande säkerhet ( = siikerhet, som 

bankerna anser otillrticklig) upp

bärs dessutom tilliiggsränta (1 %) 

och en cng~ingsavg i ft (0, S %) då 

1 i'met 1 yftes. 
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SAKERHETERNA 

(Källa: Utvecklingsomrädcs
fonden Ab:s skrift, Regional.i. 
politiskt stöd åt företag 1982). 

Som säkerhet för sina lån väljer 

fonden den bästa som står till för

fogande, dock så att företagets behov 
nv s:ikcrhetcr inom en nUr;1 rr~11nt id 

tas i beaktande. 

Ifall stikerheten inte kan anses til1-

räcklig, krävs av företagets huvud

tigare borgen, som bestiims cnl igt ägundc

förhållandena och lånebeloppet. 

Kommuner bcvi 1 jas llln ut:m siikcrhct. 

Utskottet har jäm·Fört dessa villkor med det finansieringssystem för anskaffning 

av nya fartyg som g~iller enligt det sk. K'rR-systemet. I syfte att styra och 

underlätta åländska och finländska rederiers fartygsanskaffningar i Finland har 

utvecklats ett finansieringssystem för finländska varvskrcditer. 

Enligt systemet erlägger rederiet 20 % av köpesumman kontant. Finlands Bank 

beviljar kredit~för hälften av den återstående köpesumman (40 %) samt rederiets 

och varvets banker för den andra hälften (20 + 20 %). Räntan tir hunden till 

Finl:mtls Banks grundränta och är för till fäll ct ~l, S % • Låncti<len rör K'rn

krtditerna är 8 år, men Finlands Bank förhåller sig numera positivt till 10 års 

amorteringstider. Amorteringsfria år har dock i allmänhet inte beviljats. 

Den rådande situationen beträffande lönsamheten inom sjöfartsnäringen har 

medfört att de illändsb rederierna j synnerhet inom smiitonnagesektorn inte h;1ft 

möjligheter att anskaffa nya fattyg. Därför har <lnskaffning av moderna andra 

hands fartyg ·varit betydligt intressantare än inköp av nya fartyg. Detta främst 

beroende på att priset på dessa fortyg lir hetydligt lägre än på nyhyggcn. 

Problemen vid anskaffning av andra hands fartyg är dock finansieringen, de 

höga räntorna på utländska krediter samt de relativt korta amorterings

tiderna. 

Vid anskaffning av moderna andra hands fartyg har Finlands Bank på senare 

tid tillåt\it en kreJitan<lel om 60 %. Krediten or-dnas oftast av säljarens 

bank, som fordrar fartygsinteckning som säkerhet. Andelen eget kapital är 
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i allmänhet 10 % cr~1 Sjömanspensionskassan har hevi 1j at krecli t för 20 % 

<N anskaffningspriset med 8 års betalningstid och til1 9,6 % ränt:i. Fin

liindsb h;lllkcr och lörsiikringshol;111, sv;1r;1r i l'l'!!,t'I i-ii1· ;ill'rstudL'l1 ;1v 

fin;msieringen. J\.tcrhctaln ingstidcn för utJ iindski krediter har :1v r i nLmds 

Bank fastställts till 5 - 6 år. (Källa: J\lands redarförenings r. f. m. fl. 
skrift, Finansieringsproblem vid fartygsanskaffningar 1983). 

I jfönförelsc nccl a:1clr'1 Einan~;ieringsmöjli~heter kan cle ltlnevi1 lkor som 

UtvecklingsornrådesfoncJcn Ab erbjuder enligt utskottet inte anses som för

delaktiga för sjöfortsniiringen som helhet. fme11c'rti d sku11c den i motionen 

efterlysta åtgärden kunna utöka finansieringsmöjligheterna för småtonnaget. 

Detta förutsätter en ändring av landskapslagcn om produktionsstöcl som skulle 

medföra att smt1tonnageredare ges möjJ ighet att komma i åtnjutande ;1v st~1rt

hidrag och invcsteringshidrag. S<tmt idigt kriivs det att 1 ;mdsbpsstyrcl SC'l1 

hos riksmyndighetema hemstiiller om en lagändring som skulle möj liggör<l för 

åtmjnstone småtonnaget att komma i åtnjutande av de förmåner Utvecklings

områdesfondcn Ab erbjuder. röre sådana åtgärder vidt;is bör dock utred;is pt1 

vilket sött en ändring av 1andskapslagen om produktionsstöd kan komma att 

inverka på fördelningen av de medel som utbetalas med stöd av denm1 1ag 

samt i vilken utsträckning nuvarande av Utvecklingsornrådesfonden Ab till-

lämpade lånevillkor skulle komma att underlätta Tederiernas finansiering vid 

fartygsanskaffningar. Utskottet vill poängtera R.tt lan<lskapsfagcn om procluktions

stöd och den Jag som reglcrnr (Jt,rccklingsomr;'idcsrondcn 1\h:s vcrks:n11hct till 

sin karaktiir iir regionalpolitiska och i landskapet verkur för att utjiimna 

verksairtl1etsförutsättnlngama för företag oberoende av företagets etablcrings

ort. En lagändring i enlighet med motionens intentioner skulle innebära att 

rederier främst i rand- och skärgårdskommuner skulle komma i åtnjutande av de 

regionalpol it iskn finans.icringsfönnåncrna. Utskottet fönitsi\ttcr att l;incl

skapsstyrelscn beaktar den i motionen aktualiserade frugan då åtgärder vid-

tas i enlighet med den hemställan finansutskottet framförde i sitt betänkande 

nr 2/1 ~)83-8!J under rubriken "Sjö[artsntir ingens problem", och som cnhii 11 igt 

godkändes av landstinget. Av den anledningen har utskottet inte funnit 

vägande skäl för att i detta skede bifalla motionens klämförslag. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet 

att Lands t i n.~l't med lörbstan<lc 

av hcmställningsmotionens kläm 

bringar innehållet i hemställnings-
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Mariehanm den 9 januari 1984. 

motionens ocl1 hctiinl<:indcts mot i -

ve ring Ull landskapsstyl'l'l sens 

kii1111edo111. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Bert Hägghlom 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sunclback, medlemmarna 

Lönn, Nordlund och Söderholm samt ersättaren Björklund. 


