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2 Svensk fiskerinäring                       
- effektivitet, stöd och kontroll     
av Daniel Stigberg

2.1  Sammanfattning     
Redan innan Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995, hade den
svenska fiskeripolitiken anpassats till EU:s. Eftersom fiskerisektorn
är minutiöst reglerad, bestäms näringens framgång av den fiskeri-
politik som förs. Med medlemskapet har sålunda villkoren för att
vara verksam inom näringen förändrats väsentligt. I detta kapitel
redovisas en granskning av den ’nya’ svenska fiskerinäringen.
Framför allt två aspekter har granskats i detalj; stödet till näringen
och omfattningen av en grå sektor.

För att sätta in läsaren i näringen ges först en bakgrundsbe-
skrivning. Det faktum att resursen (fisken) är en fri tillgång förkla-
rar varför näringen regleras. Trots myndigheternas ingripanden kon-
stateras att de kommersiellt viktiga fiskarterna tidvis varit utsatta
för ett alltför intensivt fiske. För den viktiga torsken har detta till-
sammans med föroreningen av Östersjön och dålig tillförsel av
saltvatten från Västerhavet varit förödande. Den dåliga lönsamheten
i torskfisket har inneburit att en del fiskare övergått till foderfiske.
För flera av fiskefartygen, särskilt de små fiskebåtarna, har inte ett
byte till foderfiske varit möjligt. Hittills har 1990-talet sålunda varit
ekonomiskt svårt för flera av fiskeföretagen.

Många av företagen har i direktstödet haft en betydande in-
komstkälla. I syfte att klargöra hur stort detta stöd är har 1996 års
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totala stöd kartlagts. Notera att begreppet stöd inkluderar, förutom
direkta subventioner till fiskerinäringen, de olika statsfinansiella
kostnader som direkt eller indirekt kan räknas till näringen. Re-
sultatet presenteras i nedanstående diagram.

Diagram 3.1  Stödet till svensk fiskerinäring 1996 i mkr
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Direktstödet, dvs. strukturstöd, övrigt stöd och stöd via a-kassan,
uppgick 1996 till 177,5 miljoner kronor. I genomsnitt motsvarar
detta en subvention på drygt 24 kronor per arbetstimme eller ca
45 500 kronor per sysselsatt. Statens bidrag till Sveriges fiskares
arbetslöshetskassa har vi räknat ett direktstöd eftersom kassan, till
skillnad från vanliga kassor, betalar ut ersättning vid tillfälliga up-
pehåll, dvs. utan att försäkringstagaren egentligen är arbetslös. Det
totala stödet uppgick till totalt 423,5 miljoner kronor, vilket skall
jämföras med att näringens produktionsvärde var ca 1,1 miljard
kronor.

Eftersom stödet till näringen är så omfattande har vi undersökt
dess livskraft, här mätt som förädlingsvärde per arbetstimme. Re-
sultatet, ca 84 kronor, ligger ca 200 kronor under genomsnittet för
alla branscher. Inte ens i jämförelse med näringar som använder
lågutbildad arbetskraft, sågverks- och renhållningsnäringen, är
värdet acceptabelt. Båda dessa senare näringar erhåller dessutom
knappt något stöd.
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Av kartläggningen framgår att de statsfinansiella utgifterna för
sektorn har mer än tredubblats i och med EU inträdet. Ökningen
förklaras främst av bidrag från EU men även av att de nationella
stöden har ökat med ca 80 procent. Anmärkningsvärt är att ök-
ningen skett samtidigt som antalet sysselsatta minskat.

Fördelningen av direktstödet uppvisar tre trender. Proportionellt
större direktstöd går till yrkesfisket på Västkusten, i synnerhet
Göteborg och Bohus län. Detta trots att yrkesfisket på Ostkusten
befinner sig i en ekonomiskt svårare situation. I genomsnitt dekla-
rerar Västkustfiskaren dubbelt så stora inkomster som Ostkustfis-
karen. Den andra trenden är att stödet till beredningsindustrin i
absoluta belopp går till Västkusten. Per sysselsatt prioriteras dock
Ostkusten mycket tack vare en storsatsning i Kalmars län. Det finns
även mycket som tyder på att stödet gynnar det storskaliga
havsfisket på kustfiskets bekostnad.

Förekomsten av en grå sektor är det andra området som analy-
serats. Fast myndigheterna sätter av betydande medel för övervak-
ning konstateras att en yrkesfiskare har många möjligheter att
fuska. Detta därför att fiskeregleringen skapar förutsättning att och
vinst av att fuska. T.ex. kan det å ena sidan vara mycket kostsamt
för fiskare att följa påbjudna fiskestopp och å andra sidan oerhört
lönsamt att svartfiska. Detta då fiskestopp driver upp priset på av-
sedd fisksort. Att möjligheterna dessutom utnyttjas framgår av flera
indicier. I figuren nedan redovisas några av dessa.

OmrådeOmråde SlutsatsSlutsats
Möjligheterna att fuskaMöjligheterna att fuska Är trots en omfattande kontroll många varav

flertalet svåra att bevisa
Fiskeföretagens bokföFiskeföretagens bokfö--
ringring

Har uppvisat allvarliga brister

Yrkesutövarnas attityderYrkesutövarnas attityder En tendens finns till att mistro fiskeregleringen
Fiskestatistikens kvalitéFiskestatistikens kvalité Framstår som bristfällig
Fiskarnas privataFiskarnas privata
ekonomiekonomi

Orimligt låg

Reglerna för a-kassaReglerna för a-kassa Innebär ett starkt incitament till att fuska
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Särskilt påfallande är den ibland orimligt låga inkomsten; år 1992
deklarerade 40 procent av yrkesfiskarna för en månadslön under
5 000 kronor före skatt. Den mycket låga inkomsten kan troligtvis
förklaras av att fiskarna har inkomster som ej redovisas. Att så
skulle kunna vara fallet bekräftas av att fiskeföretagen vid revisio-
ner har upptaxerats med betydande belopp.

Sammantaget kan konstateras att fisket är en näring med stora
problem. Trots att kontrollen är omfattande och kostsam tycks en
betydande grå sektor existera. En del fiskare känner sig tvingade av
den ekonomiskt svåra situationen att fuska. Visserligen erhåller
näringen ett stort direktstöd men dess fördelning gör att många av
de minsta företagen till stor del måste klara sig själva. Dessa kris-
företag återfinns oftast i kustflottan, ändå har ett uttalat politiskt
mål varit att behålla en stor kustflotta. Det är därför rimligt att dra
slutsatsen att näringen befinner sig i en kris som fiskeregleringen
varit med att skapa. Sålunda har regleringen i hög grad misslyckats.


